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e tao bom 
ser CrianCa!
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Eu quero crescer! 

Quero ser um 
gigante! 

Parabéns, meninos e meninas! Hoje 
é o nosso Dia! A Malta está super 
orgulhosa por conhecer crianças 
espetaculares nas visitas efetuadas 
às escolas, associações, clubes e 
escuteiros! Esta semana, temos uma 
Revista com temas fantásticos sobre o 
Dia Mundial da Criança!

ESTEPILHA

AGADOIZÓ

O Dia Mundial da Criança em Portugal 
é celebrado a 1 de junho, mas há países 
que comemoram noutro dia. De qualquer 
modo, esta é a data mais popular na 
maioria dos países, uma vez que foi a 
1 de junho de 1925 que se realizou em 
Genebra uma importante conferência 
mundial sobre o Bem-Estar da Criança, 
tendo ficado decidido comemorar o 
Dia Internacional da Criança. A 20 de 
novembro de 1959, a ONU aprovou a 
Declaração dos Direitos da Criança e em 
1989 foi criada a Convenção dos Direitos 
da Criança. 

TOMA 

NOTA!
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Direitos Da
CrianCa

Declaração dos 

 Direito à igualdade, sem distinção de raça, 
religião ou nacionalidade.

 Direito a especial protecção para o seu 
desenvolvimento físico, mental e social.

 Direito a um nome e a uma nacionalidade.

 Direito à alimentação, moradia e assistência 
médica adequadas para a criança e a mãe.

 Direito à educação e a cuidados especiais para 
a criança física ou mentalmente deficiente.

 Direito ao amor e à compreensão por parte 
dos pais e da sociedade.

 Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.

 Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em 
caso de catástrofes.

Direito a ser protegido contra 
o abandono e a exploração no 
trabalho.

Direito a crescer dentro de 
um espírito de solidariedade, 
compreensão, amizade e justiça 
entre os povos.
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mensaGens
para a malta

Gosto de ser pequenino
brincar e aprender

vou continuar a ser menino
mesmo quando crescer.

Simão Almeida, 7 anos

Um dia quis ser grande, mas 
vi os adultos a brigar. Fiquei 
triste e pensei que é mesmo 
bom continuar a ser criança.

Ana Constança, 10 anos 

Brincar, correr, saltar
Ser criança é maravilhoso
Também temos de estudar
E comer um doce gostoso.

Catarina Sousa, 7 
anos

Ser criança é ter esperança 
no mundo dos adultos e 

num mundo melhor.

António Maria, 12 
anos

5Declaração dos 



Direitos Da
CrianCa

Convenção dos 

A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais 
que estão relacionados com todos os outros direitos das 
crianças:

• A não discriminação, que significa que todas 
as crianças têm o direito de desenvolver todo o 
seu potencial – todas as crianças, em todas as 
circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer 
parte do mundo.

• O interesse superior da criança deve ser uma 
consideração prioritária em todas as acções e decisões 
que lhe digam respeito.

• A sobrevivência e desenvolvimento sublinha a 
importância vital da garantia de acesso a serviços 
básicos e à igualdade de oportunidades para que as 
crianças possam desenvolver-se plenamente.

• A opinião da criança que significa que a voz das 
crianças deve ser ouvida e tida em conta em todos os 
assuntos que se relacionem com os seus direitos.

 
A Convenção contém 54 artigos, que podem ser divididos 
em quatro categorias de direitos:

Os direitos à sobrevivência (ex. o direito a cuidados 
adequados);
Os direitos relativos ao desenvolvimento (ex. o direito à 
educação);
Os direitos relativos à protecção (ex. o direito de ser 
protegida contra a exploração);
Os direitos de participação (ex. o direito de exprimir  
a sua própria opinião).

Informação Unicef Portugal: www.unicef.pt
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Convenção dos vamos pintar

DEscobre as diferençAS, SAO 5
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É brincar às escondidas,  às apanhadas e estudar.  É brincar com os meus amigos, fazer atividades e brincar nos campos.

É estar feliz, brincar com os meus 
amigos e fazer amizades com 

meninos e meninas que não conheço. 
Para mim, o Dia da Criança é um 

dia especial porque tenho os amigos 
perto de mim. Brincamos, fazemos 

jogos e rimos muito!

Ser criança é divertir-me com 

os amigos e não brigar. Gosto 

muito de brincar às apanhadas 

e brincar com as bonecas. No 

Dia da Criança costumo passear 

com a minha mãe.

É brincar! No Dia da 
Criança costumo ir comprar 

brinquedos ou livros. 
Gosto muito dos livros da 

turma da Mónica. Este ano 
gostava de ter um castelo 
de montar, que tem camas 

e gavetas onde posso 
guardar outros brinquedos.

É fazer puzzles com a 
mãe. Já fiz o do homem 
aranha e agora estou a 
fazer o da Torre Eiffel. É 

brincar com peluches e à 
bola. Costumo ver o panda 

e também brinco com os 
meus carrinhos. Os meus 

manos são meus amigos e 
o meu pai e a minha mãe 

também.

# 1

# 1

Laura Carlota, 
7 anos

WOW!# 1

# 1

Sara Abreu, 
7 anos

WOW!# 1

Rose Isabella, 
8 anos

Leonor Lobo, 
9 anos Manuel Vieira, 

4 anos

LIKE

FIXE WOW
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O que é para ti ser criança?



WOW!# 1

GranDes iDeias 9

Trabalho coletivo das crianças da 
Associação Olho-te

O que é para ti ser criança?

Rose, 8 anos

Trabalho coletivo das crianças da 
Associação Olho-te

Sara, 7 anos



Em 2016, o Funchal anunciou que no 
ano seguinte seria uma cidade parceira 
da UNICEF, a bem conhecida fundação 

das Nações Unidas para a Infância, 
enquanto “Cidade Amiga das Crianças”, 

e que a candidatura do Funchal foi 
apreciada e aceite com base numa 
série de boas práticas da autarquia 

implementadas nos últimos anos, onde 
se inclui o trabalho efectuado com a 

CPCJ.

• No âmbito da iniciativa internacional Cidades Amigas 
das Crianças promovida no nosso país pelo Comité 
Português para a UNICEF, o Funchal já recebeu o 
galardão das Cidades Amigas, ou seja é uma cidade 
empenhada em respeitar os direitos da criança.

• Uma Cidade Amiga das Crianças defende e promove 
os direitos de todas as crianças no seu território, 
produzindo resultados concretos e positivos nas 
suas vidas e promovendo o envolvimento activo dos 
cidadãos mais jovens na comunidade.

• Mais de 50 municípios têm colaborado com a UNICEF 
Portugal no desenvolvimento de planos de ação para 
a infância e adolescência e 11 municípios foram já 
reconhecidos como Cidades Amigas das Crianças.

• Investir nas crianças que vivem no nosso país é 
essencial para o seu desenvolvimento como cidadãos 
activos e responsáveis e para a construção de 
cidades mais prósperas, justas e sustentáveis.

sabias QUe...

Cidades amigas das Crianças
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sabias QUe...

das Crianças – Crianças em (particip)
ação». Meninos e meninas do 3º e do 
4º ano de escolaridade, tiveram a 
oportunidade de apresentar as suas 
propostas para o Funchal.

No ano passado, cerca de uma centena 
de crianças esteve presente na Câmara 
Municipal do Funchal. Um encontro muito 
importante que aconteceu na sequência 
da atividade “Construir Cidades Amigas 
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Literatura recomendada – 
“Os Direitos das Crianças” da autora 
Luísa Ducla Soares

Contactos úteis: 

Instituto de Apoio à Criança – 217 931 617;
SOS Criança – 116 111,
SOS Criança Desaparecida – 116 000;
CRIAMAR - Associação de Solidariedade 
Social para o Desenvolvimento e Apoio a 
Crianças e Jovens - 291 239 120;
CPCJ Funchal – 291 211 033.

TOMA 

NOTA!



A Junta de Freguesia de São Gonçalo está 
a organizar, até ao dia 2 de Junho, o evento 
“São Gonçalo Ativo”, onde se inserem as 
comemorações do Dia da Criança. Entre as 
atividades, destaque para a Feira do Livro 
e do Alfarrabista, onde se podem encontrar 
livros novos e usados, com preços para todos 
os bolsos. Destaca-se ainda  as atuações da 
Nuvem Aquarela, sediada na Freguesia de 
São Gonçalo, do Teatro Bolo do Caco, dos 
Amigos da Música, Zé Alberto Reis e Amigos 
e do Grupo Folclore do Rochão. Foi ainda 
convidado para atuar o grupo “Acoustic Duo”, 
da EB 23 dos Louros.

São Gonçalo Ativo 

Se gostas de pinturas faciais, fica a 
saber que durante o dia de hoje (1 de 
junho) podes passar pela loja Claire’s, 
no Centro Comercial La Vie Funchal, e 
fazer as tuas extraordinárias pinturas.

Pinturas faciais 

Especialmente para vocês, amiguinhos e amiguinhas, o nosso amigo Panda regressou à 
Madeira para vos oferecer uma grande festa!  Este ano o Panda traz a sua banda e os 
seus amigos SUPER WINGS. Estão marcados dois grandes espectáculos: hoje, dia 1 de 
junho, no Parque de Santa Catarina, das 17:00 às 18:00 (as portas abrem às 3 da tarde) 
e no dia 2 de junho, no centro da vila da Ribeira Brava, das 10h30 às 11h30. E o mais 
engraçado é que as entradas são… GRATUITAS! Diverte-te!

O nosso 
amigo 
Panda!

notiCias
DA MALTA
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Para este dia 1 de junho, temos agendado, 
em parceria com a Frente Mar Funchal, 
a penúltima apresentação da Menina do 
Mar no Mar de Plástico. Está aberto a 
todas as crianças e está marcado para 
as 11horas no Lido Poente. Na parte da 
tarde voltaremos à nossa sede onde 
faremos uma pequena festa dedicada 
às nossas crianças e a todas as crianças 
que por lá passarem. Teremos uma caixa 
dos segredos, onde os miúdos têm vindo 
a depositar os seus sonhos e os seus 
medos e depois vamos abrir essa caixa e 
desvendar de uma forma que agradará 
a todos. Temos ainda insufláveis, jogos, 
música e muita diversão.
A criança deve brincar muito e saber 
expressar-se e as expressões artísticas 
ajudam nesse sentido. A criança deve 
brincar muito nestas idades, 6, 7 e 8 anos.
Ao longo do ano vamos desenvolvendo 
outras atividades. Já tivemos algumas 
palestras, em parceria com algumas 
entidades, nomeadamente com o 
Centro de Mediação de Conflitos e 
com a Associação o Mundo de Amigos. 
Participámos no Carnaval, envolvemos 
muita gente e muita gente nos apoiou.
Estamos a trabalhar para as marchas 
populares. O tema é o cinema que nos 
remete para os anos 50/60. Estamos 
a preparar tudo. A responsável pela 
coreografia é a Filipa, a professora que 

tem a palavra! 

Hugo Castro Andrade

Presidente da Associação Olho-te

ministra aulas de dança aqui às sextas 
e aos sábados. O grupo do teatro está a 
fazer a letra e a sonorização para depois 
levarmos ao maetro e compormos essa 
letra. A ideia é termos música ao vivo e 
não gravada. Os figurinos e os adereços 
estão a cargo do Zé Ferreira e da Cristina 
Loja. A nossa mestra de costura é a Fátima 
António e as costureiras são as mulheres 
do bairro.
Já estamos a pensar noutra peça de 
educação ambiental porque realmente 
queremos sensibilizar as pessoas para 
esta questão que é já um problema 
mundial. Temos mais uma peça prevista 
para o final do ano e as atividades de 
verão. Não se pode dizer que é um ATL ou 
Campo de Férias porque nós aqui fazemos 
encontros com crianças todo o ano.Damos 
sempre prioridade às crianças que não 
têm recursos.
Fizemos também uma excursão cultural a 
três museus. Houve um almoço partilhado 
porque aqui queremos mesmo que se saiba 
partilhar. Visitamos o Instituto do Vinho e 
da Vinha, o Museu Etnográfico da Ribeira 
Brava e o Engenho do Porto da Cruz e até 
ao final do ano outras atividades irão ser 
desenvolvidas certamente.
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A MALTA
na Associação Olho-te

14



1515Dia De Festa!

 parabens!

Francisco Martim 
Abreu da Silva 
04 Junho 2010

Sofia Matilde 
Sousa Faria

05 Junho 2014

Guilherme
Graça  

07 Junho 2017

Pedro Emanuel 
Correia

10 Junho 2011




