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É verdade! 
O meu clima 
anda muito 

alterado! 
Arghhh!

Olá, Malta do Bem! 
Voltamos às bancas 
com mais uma Revista 
cheia de assuntos que 
interessam a todos. Até o 
Estepilha mostrou muito 
interesse no tema desta 
semana: Alterações 
Climáticas!

 Para o Estepilha,

Há tanto tempo que brincas com o 
Agadoizó e como é que ainda não 
fazes parte da Malta do Bem? O nosso 
planeta precisa de muitas pessoas 
interessadas em defendê-lo e acho 
que o Estepilha dava um bom herói 
do nosso Ambiente. Gostava que 
houvesse no Funchal uma 

ESTEPILHA

AGADOIZÓ

grande festa para defender o 
nosso Planeta e que o Estepilha 
cantasse e dançasse com todas as 
crianças. Também gostava 
muito que todos os meninos e 
meninas fossem amigos uns dos 
outros.

Carlota Martins
9 anos
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vAmos pintAr

DEscobre as diferençAS, SAO 5

4 FAZ A  DIFERENCA!



Sabias que a 20 de outubro comemora-
se o Dia Mundial de Combate ao 
Bullying? Em Portugal, temos um 
sítio na internet muito procurado 
e que reúne todas as informações 
relacionadas com este tema. Chama-se 
Portal Bullying e é da responsabilidade 
da Dr.ª Tânia Paias, especializada na 
avaliação e acompanhamento das 
problemáticas associadas ao Bullying. 
O site pode ser consultado através do 
endereço: https://www.portalbullying.
com.pt
Uma nova sondagem divulgada este 
ano pela UNICEF e pelo Representante 
Especial do Secretário-Geral da ONU 
para a Violência contra a Criança, 
realizada em 30 países, informa que 
um em cada três jovens disse ter sido 
vítima de bullying online e que um em 
cada cinco declarou ter faltado à escola 
devido ao cyberbullying e à violência. 
Para acabar com o bullying online 
e a violência nas escolas e nos seus 
arredores, a UNICEF e os parceiros 
apelam à acção urgente de todos os 
sectores nas seguintes áreas:

• Implementação de políticas para 
a protecção de crianças e jovens 
contra o cyberbullying e o bullying.

• Criação de linhas de apoio de âmbito 
nacional para apoiar crianças e 
jovens.

• Melhoria dos padrões éticos e das 
práticas, por parte das entidades 
que disponibilizam serviços de redes 
sociais, especificamente no que diz 
respeito à recolha, informação e 
gestão de dados.

• Recolha de informação qualitativa 
e desagregada sobre o 
comportamento online de crianças 
e jovens tendo em vista melhorar as 
políticas públicas.

• Formação para professores e 
pais para prevenir e responder 
ao cyberbullying e ao bullying, 
particularmente para grupos 
vulneráveis.
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sABiAs QUe...

Alterações Climáticas

Reestruturação das redes de 
água potável de modo a diminuir 
as perdas e fomento do uso 
eficiente da água para evitar o 
desperdício. A água é como um 
tesouro. Temos de utilizá-la bem, 
sem desperdícios.

Reabilitação dos ecossiste-
mas nomeadamente com a 
reflorestação com base no 
Plano de Gestão Florestal do 
Parque Ecológico do Funchal. 
As árvores fixam o solo, dão-
-nos oxigénio e pintam de 
verde as nossas 
montanhas.

Construção de 
infraestruturas contra as 
cheias. As sarjetas têm de 
estar desobstruídas, não 
atiremos lixo ao chão.
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A Câmara Municipal do Funchal tem realizado um trabalho muito 

importante para diminuir os efeitos das Alterações Climáticas:
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Sensibilização da população 
sobre as questões ambientais 
e outras campanhas que 
atenuem situações de risco.
Os principais agentes contra o 
risco somos NÓS! Proteger 
o ambiente faz parte da 
nossa própria segurança.

Intervenção em escarpas 
por forma a evitar 
desabamentos de mate-
riais rochosos. A beleza da 
ilha esconde alguns perigos. 
Temos que estar alerta à 
queda de materiais que se 
podem desprender pelas 
encostas.

Elaboração de Planos de 
Acompanhamento e Moni-
torização para fenómenos 
extremos. Temos que es-
tudar e estar atentos ao 
nosso território. Com base 
naquilo que já nos acon-
teceu, tentamos prevenir 
e garantir que ao voltar a 
acontecer, estejamos mais 
bem preparados.



A minhA Arte

DIOGO ABREU, 7 ANOS MÁRIO SILVA, 7 ANOS

QUERES FAZER
UM DESENHO 

PARA A MALTA? 

ENVIA A TUA ARTE PARA 

MALTA@DNOTICIAS.PT

MARIA ALVES, 14 ANOS

SIMÃO, 6 ANOS
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A minhA Arte

LILIANA ISABEL, 8 ANOS
SOFIA LEONOR, 11 ANOS

DINA RODRIGUES, 15 ANOS ANDRÉ FARIA, 9 ANOS
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Uma Escola, Um Jardim!

Semana 
da Igualdade

noticiAs dA mAltA

Atenção Malta! Está a decorrer o 25º 
concurso “Uma Escola, Um Jardim”. Inserido 
no seu programa de Educação Ambiental, a 
Câmara Municipal do Funchal tem vindo a 
realizar junto das escolas do concelho, este 
conhecido concurso que visa fomentar a 
criação e manutenção de espaços verdes – 
Jardim ou Horta - nas áreas que envolvem 
os edifícios escolares proporcionando 
uma maior interação entre a comunidade 
educativa. Até 31 de outubro, podem 
participar com os seus espaços verdes nas modalidades: Jardim e/ou 
Horta – todos os estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal 
numa das seguintes categorias:
a) Jardim de infância / Infantário
b) 1º Ciclo do Ensino Básico com Pré-Escolar
c) 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Secundário e Profissional
d) Ensino Especial

A Câmara Municipal do Funchal, 
através do Departamento 
de Educação e Qualidade de 
Vida, promove no âmbito das 
comemorações do Dia Municipal 

da Igualdade, na Ludoteca do Parque de Santa Catarina várias ações de 
descoberta/ aprendizagem. Com estas ações, destinadas a diferentes 
públicos-alvo, pretende-se não só informar e sensibilizar, mas sobretudo 
formar cidadãos aptos a exercerem de forma responsável, autónoma, 
solidária, crítica e proactiva as questões da cidadania. As atividades 
decorrem de 21 a 25 de outubro, das 10h00 às 11h30 e das 14h30 às 
16h00. Destinatários: Público escolar (a partir do 3º ano do 1º CEB). 
Inscrições: através do email educacao@cm-funchal.pt
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A Equipa Eco da Escola da 
Nazaré, em São Martinho, 
enviou-nos algumas fotos 
sobre o valoroso trabalho 
de professores e alunos na 
Campanha Clean Up The 
World. No dia 27 de setembro, 
algumas crianças e alunos da 
escola da Nazaré participaram 
na atividade “Clean Up the 
World - Limpar o Funchal do mar à serra” que consistiu na recolha de 
resíduos nas imediações da escola. Esta atividade pretendeu alertar 
para os problemas climáticos que afetam atualmente o nosso Planeta. 
Esta foi uma ação global e essencial para promover uma cidadania ativa 
e interventiva. A bandeira Eco, manteve-se a meia haste, como símbolo 
do pesar e de alerta para as alterações climáticas até 30 de setembro. 
Também as crianças de quarto ano, nas aulas de TIC, realizaram 
pesquisas e elaboraram trabalhos sobre as problemáticas que afetam a 
Terra. O Planeta é nosso, podemos e devemos “ser parte da solução”!

noticiAs dA 
mAltA

Limpar o Funchal do Mar à Serra
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Constança Silva,

9 anos

Na escola 

aprendemos

tudo sobre 

o ambiente

e nós é que sabemos

como a Terra

 está doente.

O mundo está

poluído
e nós temos

de lutar

acabar com 

o ruído

e limpar, limpar, 

limpar!

Sofia Catarina,
11 anos

Quando eu crescer, 

vou ser engenheiro

 do ambiente para cuidar 

do nosso planeta e ensinar 

todas as pessoas a reduzir, 

reciclar e reutilizar. Temos 

de saber fazer isso tudo se 

queremos que o nosso 

planeta Terra seja melhor 

e mais saudável 

para todos. 

Gostava de 

acordar

abrir os olhos 

e saber

que as pessoas 

sabem amar

o nosso Planeta que 

está a sofrer.

Maria 
Daniela,
11 anos

João Francisco,

7 anos

mensAgens
pArA A mAltA
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1515As nossAs
estrelAs

O que são para ti as alterações climáticas?

Sei que o impacto das actividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, a destruição da floresta tropical e a pecuária faz com que a situação das alterações climáticas seja mais crítica.  
Elisa Alves, 14 anos

As mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental do século XXI.Sofia Leonor, 11 anos
Eu sei que algumas cidades 

vão ficar inundadas porque o 

nível do mar vai subir. 
André Faria, 

9 anos

Eu tenho a certeza que por 

causa disso algumas espécies 

animais e vegetais podem 

correr o risco de extinção. 

Duarte Abreu, 12 anos




