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Dia da arvore
no mes da Primavera!

A minhA Arte

MENSAGENS PARA 
O DIA DO PAI 

v



DiA De FestA!

 PArAbens!
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O mês de Março é muito especial 
para todos os amigos e amigas 
que pertencem à Malta do Bem 
na defesa do Planeta! Para além 
de ser neste mês que chega a 
Primavera, temos dias mundiais 
muito importantes: Árvore, Água, 
Meteorologia, sem esquecer o 
nosso querido Dia do Pai, da 
Poesia, do Teatro e a Hora do 
Planeta! Nesta edição, vamos dar 
as boas vindas à Primavera, saber 
o que as crianças acham sobre 
o Dia da Árvore e conhecer as 
dedicatórias para o Dia do Pai. 

E não se 
esqueçam 
de ajudar 
a plantar 
árvores!

2
AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Maria Inês Andrade 
Baptista
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O Projeto “Os Resíduos vão à Escola” é uma 
iniciativa do Departamento de Educação 

e Qualidade de Vida da Câmara Municipal 
do Funchal, que consiste na itinerância de 
uma exposição intitulada “O Cidadão e os 

Resíduos Sólidos Urbanos” pelos vários 
estabelecimentos de ensino do Município do 

Funchal. A exposição é acompanhada por um 
questionário para a exploração dos conteúdos, 

a ser implementado pelos professores. 
Esta exposição foi concebida para espaços 

públicos de passagem, sendo composta por 7 
estruturas, e agora pode ser requisitada pelas 

escolas durante uma semana.

Os Resíduos vão à Escola

O Departamento de Educação e Qualidade 
de Vida, no âmbito do programa de Educação 

Patrimonial, está a promover o Concurso 
de Expressão Artística “Os Transportes 
na Madeira - 6 séculos de história” nas 
modalidades de Modelismo Artesanal e 
Arte Digital. Este concurso é dirigido a 

crianças, jovens e adultos que frequentem 
um estabelecimento de ensino ou integrem 

uma instituição de carácter social, cultural ou 
desportivo com sede no Município do Funchal. 
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 

30 de abril 2019.

nOtiCiAs
DA MALTA

Transportes na Madeira

Se já estás a pensar nas férias de verão, 
fica a saber que já estão abertas as 

inscrições para o ATL de verão da Junta 
de Freguesia de São Martinho. Estão 
previstas muitas atividades que vão 

ocupar os teus tempos livres da melhor 
maneira! Durante os meses de julho e 

agosto podes frequentar este ATL. Para 
mais informações contactar 291 700 580.

ATL de verão
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O Parque Ecológico do Funchal está a 

organizar um conjunto de atividades no 
período de 14 a 21 de março, com o objetivo 
de assinalar o Dia Mundial da Árvore e da 

Floresta (21 de março) e desta maneira 
dar seguimento à sensibilização para a 

importância da preservação e conservação 
da floresta na sustentabilidade do meio. O 

programa é composto por diversas atividades, 
entre as quais se destacam a realização de 

um pequeno percurso pedestre interpretativo 
com varias estações didáticas, atividades 

dinâmicas de educação e conservação 
ambiental com incidência sobre as espécies 

endémicas de fauna e flora bem como 
plantação de espécies autóctones. Estas 

atividades são dirigidas à população em geral, 
com especial enfoque no público escolar.

Parque Ecológico

A Associação de Apoio a Crianças e Jovens 
do Funchal vai assinalar o Dia Nacional do 

Estudante com a Hora Livre. Assim, nos dias 
23 e 24 de março está prevista a dinamização 

de uma série de atividades especialmente 
dedicadas aos estudantes! As atividades são 
destinadas a jovens com idades entre os 11 e 

os 16 anos. Inscrições: apoiocriancasejovens@
gmail.com / 969 431 304 / 291 220 299. 

Número de vagas limitadas!

Dia Nacional do Estudante

O Funchal vai ter um Eco Parque Marinho, com estatuto de Paisagem Protegida, entre 
a zona da Pontinha, na Baixa, e a Ponta da Cruz, em São Martinho. O objetivo da 

autarquia do Funchal é o de criar esta área de proteção ambiental para assegurar a 
conservação da natureza e da biodiversidade marinha na área abrangida, a produção 
de conhecimento científico e as condições para a prática de modalidades lúdicas e de 

lazer, com importantes implicações ao nível turístico.

Eco Parque Marinho 
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Primavera das flores
como esta não há mais.
Primavera das flores
como esta não há mais.

A Primavera vai e volta sempre.
A mocidade não volta mais.

A Primavera vai e volta sempre.
A mocidade não volta mais.

Ai borda rica filha, borda, borda
Ai borda rica filha, borda bem
Lá em casa, rica filha, todos bordam
E borda o pai, borda a filha e borda a 
mãe.

Ai borda rica filha, borda, borda
Ai borda rica filha, borda bem
Lá em casa, rica filha, todos bordam
E borda o pai, borda a filha e borda a 
mãe.

Encontrei a Primavera
Ali em baixo no jardim
Encontrei a Primavera
Ali em baixo no jardim

PrimAverA DAs FlOres

s

UMA CANCAO 
PARA A MALTA
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Como vai, como vai a Primavera?
Ai vai assim, assim, assim!
Como vai, como vai a Primavera?
Ai vai assim, assim, assim!

Ai borda rica filha, borda, borda
Ai borda rica filha, borda bem
Lá em casa, rica filha, todos 
bordam
E borda o pai, borda a filha e 
borda a mãe.

Ai borda rica filha, borda, borda
Ai borda rica filha, borda bem
Lá em casa, rica filha, todos 
bordam
E borda o pai, borda a filha e 
borda a mãe

E eu também!
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As árvores produzem 
oxigênio para a nossa 
respiração e retiram 

dióxido de carbono (CO2) 
da atmosfera (um dos 

gases responsáveis pelo 
efeito de estufa)

As árvores nas cidades, para além do aspeto estético, 
têm vários efeitos positivos no meio urbano: 

- Criam sombras que protegem da exposição 
aos raios solares;

- Aumentam a humidade do ar tornando 
o ambiente mais agradável;

- Reduzem o ruído;
- Favorecem a infiltração de águas pluviais.

As árvores desenvolvem 
um papel importantíssimo 

no ecossistema pois 
são responsáveis por 

manter mais de 50% da 
biodiversidade.

As Árvores promovem 
saúde dos solos e evitam 

a erosão com as suas 
raízes.

sAbiAs QUe...10
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Dia daÁrvore

mensAgens
PArA A mAltA

As árvores são nossas 
companheiras

Temos que evitar a sua 
destruição

Não podemos fazer asneiras
para o Planeta não entrar 

em aflição.

Rodrigo Abreu, 10 anos

Fico triste com incêndios que 
queimam a nossa floresta, destroem 
as nossas árvores e só prejudicam o 
planeta. As pessoas não percebem 

que assim sofremos todos?

Mariana Silva, 12 anos

Se eu fosse uma árvore 
frondosa

dava sombra a quem 
precisava

seria muito amorosa
e do ambiente muito zelosa.

Matilde Rodrigues, 
11 anos

É importante proteger
conservar e amar

É importante saber
que graças à árvore 
podemos respirar.

Mónica Sousa, 13 
anos
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Há uma magia no ar
e o mundo fica mais lindo
é a Primavera a chegar
e o mundo fica sorrindo.

 Andreia Silva,
 10 anos

Gosto tanto da Primavera
das flores e do ar fresco

também gosto de passear 
no parque

e de beber um refresco.

Simão André, 
11 anos

Primavera das flores
nesta ilha mágica

é um espetáculo de amores
na nossa Madeira 

fantástica!

Catarina Fonseca, 
14 anos

Primavera
mensAgens
PArA A mAltA
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Arte

Jéssica Alves, 8 anos

Daniel Alves, 10 anos
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NOTA!

O Dia do Pai em Portugal é 
comemorado a 19 de março, 
celebrando-se o dia de São José, um 
santo popular da igreja católica, marido de Maria, 
a mãe de Jesus Cristo. Conta a história que a ideia 
para celebrar este dia começou em 1909, nos 
Estados Unidos, quando Sonora Louise Smart Dodd, 
filha de um veterano da guerra civil, ao ouvir um 
sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o 
Dia dos Pais. 

Dedicatórias
Eu tenho o melhor pai do mundo

Chama-se António João

tem um olhar profundo

e mora no meu coração.
 

Maria João, 12 anos

Pai querido
És o melhor

És um grande amigo

Es o meu amor.

Carlota Maria, 6 anos
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Gosto de passear com o meu pai e de ir ao futebol ver os jogos. Ele compra-me Doritos e ficamos os dois a comer e a ver a bola. É divertido.
 

Gustavo Henrique, 10 anos

O que gosto de fazer com o meu pai? 
É tanta coisa! Quando a mamã está a 

trabalhar, às vezes eu e o meu pai vamos 
para a cozinha fazer o jantar. Gosto de 
ajudar e também provamos a comida. 

A mamã quando chega a casa fica feliz 
e comemos todos juntos.

 António Freitas, 8 anos

Já não sou pequenina, mas de vez em quando o meu pai ainda me pega ao colo e brinca muito comigo. Gosto quando vamos no carro a ouvir música alta e a cantar também muito alto. Ele gosta dos Xutos e Pontapés e eu também gosto muito.
Cátia Sofia, 10 anos

O meu pai trabalha muito, mas 
tem sempre tempo para brincar 

comigo e para me ajudar a 
estudar. Gosto quando o meu pai 
me vai buscar à escola e quando 

me leva a comer gelados.

Mário Joaquim, 7 anos 

DiA DO PAi!




