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Vamos cuidar
da nossa 

Floresta!

A MALTA NO PATRONATO DE SÃO PEDRO



dia de Festa!

 Parabens!

FICHA TÉCNICA:

Capa: Creche e Jardim de Infância do Patronato
             de São Pedro

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

Olá, Malta do Bem! Temos muitas 
novidades para contar ao longo 
da nossa Revista! Visitámos 
o Patronato de São Pedro, no 
Funchal, uma escola fantástica 
onde conhecemos várias crianças 
muito talentosas! Para além dos 
desenhos e das fotografias da 
Festa da Malta, vamos dar a 
conhecer algumas curiosidades 
sobre o tema desta Revista: a 
Floresta!

O Agadoizó obrigou-
me a dar um passeio 

na floresta e andamos 
a… abraçar árvores! 

Arghhhhhhhhhh!

2

AGADOIZÓ
ESTEPILHA

Carolina Beatriz  
Abreu Sousa

02 de Maio 2014

Margarida 
Fernandes Sá

07 de Maio 2014
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Mandava deitar o lixo nos baldes, no chão não.

Não deixava cortar árvores.

se eu mandasse

NO MUNDO
# 1

Luís Afonso,   
5 anos

WOW!# 1

Rodrigo Luís,   
3 anos

LIKE

Proporcionar experiências 
e oportunidades para o 
desenvolvimento harmonioso 
da criança no domínio 
socio afetivo, psicomotor e 
intelectual, em colaboração 
com o meio de inserção da criança 
na família e na comunidade, é 
a grande missão da Creche e 
Jardim de Infância do Patronato 
de São Pedro. Neste importante 
estabelecimento de ensino e 
apesar de existir uma diferença 
entre a fase de creche e a de 
jardim de infância, foi colocada em 
marcha uma unidade em toda a 
pedagogia para a infância. Assim, 
e tendo em conta que o trabalho 
profissional com crianças em idade 

de creche e de jardim de infância 
tem fundamentos comuns, o 
Patronato aposta numa educação 
orientada pelos mesmos princípios 
educativos. Estes fundamentos 
de que decorrem princípios 
orientadores, estão articulados e 
correspondem a uma determinada 
perspetiva de como as crianças se 
desenvolvem e aprendem, sendo 
de destacar, neste processo, a 
qualidade do clima relacional 
em que cuidar e educar estão 
intimamente interligados.

TOMA 

NOTA!



Vamos Pintar

DEscobre as diferençAS SAO 5
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grandes ideias6



grandes ideias 7



Chama-se às Florestas “pulmões da 
terra” pois produzem uma grande 
quantidade de oxigénio e também 
absorvem o dióxido de carbono, 
atenuando o efeito de estufa e 
evitando as alterações climáticas. 

As Florestas travam os ventos, 
estabilizam os solos em caso 
de fortes chuvas, regulando o 
escoamento de água e evitando as 
inundações.

Uma Floresta é composta 
por várias espécies, quer 
sejam animais e plantas 
(biodiversidade), onde cada 
uma desempenha um papel 
importante para o equilíbrio 
da natureza.

Tal como os Oceanos, a 
Floresta desempenha um 
papel precioso para a vida na 
terra. 

 A Floresta Laurissilva ocupa uma 
superfície de 15000 hectares, 
representando 20% da floresta na 
Ilha da Madeira.

sabias Que...

A Floresta
148



sabias Que... 15159

Em caso de piquenique:

dentro de uma floresta, não faças um 

churrasco, pois existem parques próprios 

para o efeito e que estão preparados para 

piqueniques;

Deixa a floresta como a encontras-te: 

limpa! Não só recolhe o teu lixo, como todo 

o lixo que possas encontrar no caminho. 

A prevenção de incêndios florestais passa 

também pela consciência de que é da 

responsabilidade de todos cuidar das 

florestas.

Não deixes garrafas de vidro abandona-

das e apanha todas as que encontrares 

no seu caminho. O vidro reflete a luz 

solar, o que pode provocar facilmente o 

início de um incêndio;

Se os teus familiares e/ou amigos fizerem 

churrascos no exterior, assegura-te 

que os fazem em lugares devidamente 

preparados para tal e que têm objetos 

e materiais que possam extinguir rapi-

damente inícios de fogos. Se estiverem 

O Parque Ecológico do Funchal é um espaço natural, 
gerido pela Câmara Municipal do Funchal, em que 
os principais objetivos passam pela conservação da 
natureza, pela promoção da educação ambiental e 
pela disponibilização de infraestruturas para o recreio 
e lazer dos visitantes.

Os incêndios, provocados pelos lixos deixados na 
floresta e por mão criminosa, são uma das principais 
causas da destruição das florestas.



Patronato de São Pedro

é um exemplo a seguir!

A Malta tinha já visitado o Patronato 
São Pedro no ano transato, mas este 
ano fez questão de lá voltar, não só 
para cumprimentar os amiguinhos e 
amiguinhas que lá tinha arranjado, 
como também para ficar a saber que 
projetos estão a ser desenvolvidos 
este ano. Conversamos com a diretora 
Cristina Silva que, de forma muito 
simpática, contou todas as novidades 
do Patronato! 
Na realidade, ficámos muito felizes 
por ver que a escola está com uma 
nova imagem, muito mais alegre, mais 
viva e mais apelativa quer para os 
meninos que ali estudam, quer para os 
pais e até mesmo para todos aqueles 
que a visitam. De facto, temos que 
louvar o trabalho dos funcionários, dos 
professores e de todas as pessoas que 
decidiram ajudar nesta missão.
Com a educadora Carolina 
Carvalhinha ficamos a conhecer as 
atividades que são realizadas dentro 

da sala de aula, desde as pesquisas 
dos mais variados temas, à introdução 
da língua inglesa. O Agadoizó e o 
Estepilha apareceram de surpresa e os 
meninos e meninas ficaram felicíssimos! 
Houve muitos sorrisos e, claro, muitas 
brincadeiras! Foi uma alegria!
E temos mesmo de dizer que a alegria 
foi ainda maior quando a Malta 
percebeu que estas crianças estão 
mais do que sensibilizadas para as 
questões ambientais, desde o simples 
gesto de não deitar lixo para o chão, até 
à separação do lixo, não esquecendo a 
importância da Floresta para o bem-
estar do planeta e do ser humano!
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Patronato de São Pedro

é um exemplo a seguir!
A NOSSA FESTA 11
Creche e Jardim de Infância do Patronato

e São Pedro



a minha arte12

Maria Leonor, 4 anos
Trabalho coletivo

Leonor, 5 anos Leonor Sousa,  
6 anos

Trabalho coletivo
Trabalho coletivo

Trabalhos dos alunos e alunas da Creche e Jardim de Infância 

do Patronato de São Pedro



Neste ano letivo esgotamos as nossas 
vagas, estivemos no limite e até pedimos 
à Secretaria para aumentar a lotação 
da escola. Também demos uma nova 
imagem à nossa escola, por isso nas 
férias do verão e ao longo deste ano, os 
nossos funcionários e algumas pessoas, 
voluntariaram-se para pintar as salas, 
reciclar materiais e lhes dar outra vida. 
Cada educadora tem feito o seu projeto 
de sala englobado no nosso projeto 
educativo que se chama “Crescer a 
Brincar”. Acreditamos que nestas idades 
é muito importante brincar, embora a 
sociedade esteja muito voltada para as 
novas tecnologias e atividades extras. É 
preciso dar tempo às crianças para que 

tem a PalaVra! 

Cristina Micaela Sousa e Silva

Diretora

possam ser crianças!
Como instituição, pretendemos alargar a 
nossa atividade no âmbito social. Estamos 
a iniciar um projeto de troca de roupas. Os 
pais trazem roupas que os seus filhos já 
não usam e fazemos a troca com outros 
que precisam. Gostaríamos de alargar 
um pouco esta iniciativa ao nível da 
alimentação, uma vez que temos verificado 
muitas carências nessa área. 
Todos os anos preocupamo-nos com as 
questões ambientais e queremos que as 
nossas crianças conheçam as nossas serras 
e estejam em contato com a natureza. No 
Dia da Família costumamos dar sempre 
um passeio. Já realizámos passeios de 
catamarã, mas no ano passado fomos ao 
Montado do Pereiro fazer um piquenique 
com os pais. Também já fomos à Quinta do 
Santo da Serra e à Quinta Pedagógica. Este 
ano, a nossa participação centra-se num 
projeto da Floresta da Ribeira Primeira, 
no Santo da Serra, que para além da 
Aquacultura, aposta no desenvolvimento 
de um projeto relacionado com a floresta.
Ainda nesta área ambiental, na escola 
tentamos sempre fazer a separação do 
lixo. Na sala de aula existem os recipientes 
corretos para fazer essa separação. 
Pretendemos que as crianças na nossa 
instituição sejam crianças sensibilizadas, 
responsáveis e felizes!

Desenvolvemos várias atividades 
relacionadas com a floresta e falamos 
muito sobre a importância da mesma. Na 
sala de aula, também concentramos a 
nossa atenção em projetos relacionados 

com a própria ilha da Madeira, pois 
muitas crianças não conheciam o lugar 
onde viviam por isso fizemos um trabalho 
específico sobre a nossa ilha.  Além disso, 
decidimos iniciar as aulas de inglês, onde 
as crianças aprenderam os números, a 
cumprimentar, entre outras expressões 
mais simples. 
Nós alertamos as nossas crianças para 
não deitarem lixo para o chão, não 
matarem as plantas e para separarem o 
lixo. Há muitas crianças que imitam o que 
os pais fazem e nós queremos que elas 
saibam o que podem fazer diariamente 
para ajudarem o ambiente. Todos os 
pais deviam deixar as crianças se sujar, 
cair, levantar e brincar. Hoje em dia os 
pais preocupam-se muito com esses 
pormenores, mas é necessário que elas 
passem por todas essas fases para poder 
ser minimamente felizes.  

Carolina Sá e Sousa Rebelo  

Carvalhinha

Educadora 
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A Sociohabita 
Funchal organiza 
a 2º edição 
da Biblioteca 
Humana 
Quebrar 
correntes, dia 
11 de Maio 
às 15:00, 
em parceria 
com Câmara 
Municipal do 
Funchal, a RedeExAequo e UMAR Madeira. 
O evento terá lugar na Universidade Sénior 
do Funchal, Antiga Escola da Azinhaga 
da Nazaré. Este é um evento que nos traz 
histórias de empoderamento e superação 
perante adversidades, em primeira mão, 
contadas diretamente das pessoas que 
as viveram. Histórias de luta contra a 
discriminação, o preconceito e a violência 
associada ao género. Histórias de resiliência, 
força e determinação. O objetivo é fazer 
com que os participantes do evento 
questionem os seus comportamentos, os 
seus preconceitos e os estereótipos regentes 
na nossa comunidade. Que interajam com os 
“livros vivos” (voluntários/as) e os questionem 
abertamente sobre qualquer dúvida ou 
ideia que possam ter sobre a situação 
apresentada, num ambiente informal e 
positivo.

Biblioteca 
Humana

O Departamento de Ciência e Recursos 
Naturais, na sua vertente de serviço 
educativo, disponibiliza ao público 
escolar e ao público em geral, uma 
série de atividades que visam não só 
a divulgação do património natural da 
Região, como também sensibilizar os 
cidadãos para o dever de conservação 
deste mesmo património”. O Museu 
de História Natural do Funchal tem 
vindo a desenvolver e a divulgar 
o conhecimento da fauna, flora e 
geologia do Arquipélago da Madeira, 
quer a nível das exposições patentes e 
coleções, quer a nível da investigação 
desenvolvida, evidenciando, desde a 
sua criação, uma vertente regionalista 
apresentando apenas espécies 
capturadas no Arquipélago. A Estação 
de Biologia Marinha desenvolve 
a sua atividade com equipas de 
investigadores, que participam 
em diversos estudos e projetos 
relacionados com os recursos marinhos 
e a oceanografia.

Visitas para todos 
os gostos!

De 6 a 10 de maio, a Junta de Freguesia de São Martinho 
organiza a Feira da Saúde que este ano completa a sua 
terceira edição. Este é um evento que pretende sensibilizar 
os munícipes para a importância dos hábitos de vida 
saudáveis. Assim, durante estes dias e no edifício do Centro 
Cívico de São Martinho, todas as pessoas que queiram fazer 
os mais variados rastreios, podem ir até à Feira da Saúde, 
das 10 da manhã até às 4 da tarde.

Semana da Saúde

noticias
DA MALTA
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1515
as nossas estrelas

Claro! Gosto da floresta lá 

tem muitas árvores. 

Daniel Batista, 5 anos

É muito 
importante 
para todos.

Gosto 
de ir à floresta 

fazer piqueniques. 
Maria Sousa, 6 anos

É importante ter muito 
cuidado na floresta, pois há 

muitas árvores e não se pode 
deitar lixo no chão.
Tito Lourenço, 5 anos

Achas que a Floresta é importante?

Todos nós precisamos muito 
dela! Já brinquei na floresta 

com o meu spiderman. Fui 
com a mamã e o papá. 

Rares But, 5 anos

Eu sei que a floresta é muito importante para 
todos e temos que cuidar dela! Na floresta 

podemos ver coelhos, árvores e flores. 
Maria Inês, 3 anos

A floresta 
é linda! 

É verde e tem
 flores!  

Maria Clara, 
 4 anos




