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UM NATAL 
MAIS 
ECOLOGICO!
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Luzes, prendas, alegria! 
Arghhh! E ainda 
queriam oferecer-me 
uma gambiarra para 
ficar mais brilhante! 
Arghhhhhhhhh!

Amigos da Malta:

O Natal está quase a chegar e eu 
gostava muito que o Planeta Terra 
tivesse uma prenda especial: que 

ESTEPILHA

AGADOIZÓ

os seres humanos aprendessem 
a respeitar a Mãe Natureza e que 
tivessem mais cuidado com as coisas 
que fazem mal ao Planeta. 

Sofia Silva, 10 anos

A Malta do Bem já entrou no 
espírito natalício e há muito 
que fazer nesta época especial 
do ano. Andamos a passear 
pelas ruas do Funchal, onde 
apreciamos as iluminações 
e também andamos a ver 
presépios e árvores de Natal 
muito originais!
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vamos pintar

DEscobre as diferençAS, SAO 5

4 cançoes 

para a Malta 



5cançoes 

para a Malta 

S

Noite Feliz
Noite feliz! Noite feliz!
O Senhor, Deus de amor,
pobrezinho nasceu em Belém.
Eis na lapa Jesus, nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus.
Dorme em paz, ó Jesus.

Noite de paz! Noite de amor!
Tudo dorme em redor,
entre os astros que espargem a luz,
indicando o Menino Jesus.
Brilha a estrela da paz.
Brilha a estrela da paz.

Brilha lá no Céu
Brilha, brilha, lá no céu,
A estrelinha que nasceu.
Logo outra surge ao lado
Fica o céu iluminado.
Brilha, brilha, lá no céu,
A estrelinha que nasceu.
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A Escola Básica do 1º Ciclo com 
Pré-Escolar e Creche da Nazaré, no 
Funchal, assinalou a 29 de novem-
bro e a 2 de dezembro, a Greve 
Climática Global, #ecoescolasfa-
zpeloclima #globalactiondays. 
A Bandeira Verde Eco-Escolas foi 
colocada a meia haste como sím-
bolo de pesar e de alerta para que 
se tomem medidas urgentes para 
inverter as alterações climáticas. 
Empenhados na defesa desta 
importante causa, os alunos e as 
alunas do quarto ano da EB1/
PE e Creche da Nazaré decidiram 
assinalar a data com várias inicia-
tivas, entre as quais destaca-se a 
plantação de ervas aromáticas no 
canteiro da escola. 
Também foi construída a estrutura 
de uma árvore de Natal em me-
tal e rede que foi, posteriormente, 
preenchida com dezenas de garra-

GREVE CLIMATICA 
GLOBAL
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GREVE CLIMATICA 

GLOBAL

fas plásticas trazidas pelas crian-
ças. 
A árvore de Natal ficou muito bonita 
ao ser enfeitada com CD’s e DVD’s 
decorados pelos encarregados de 
educação que tiveram em atenção o 
uso de vários materiais reutilizados. 
O objetivo desta atividade foi aler-
tar para a problemática do consu-
mismo durante a época natalícia e o 
consequente aumento de resíduos. 
A Escola Básica do 1º Ciclo com 
Pré-Escolar e Creche da Nazaré 
mantém-se fiel ao lema “Repensar + 

Recusar = Reduzir” e, nesta missiva 
para a Malta, a comunidade escolar 
da Nazaré aproveita para dese-
jar que neste Natal, sejamos todos 
conscientes!
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saBias QUE...

Natal Ecológico

SUBSTITUIR a árvore de Natal 
sintética por uma árvore feita 
a partir de cartão ou tecido, 
ou em alternativa plantar um 
pinheiro num vaso e, levá-lo 
para dentro de casa na época 
de Natal.

REUSAR a árvore sintética e os 
ornamentos de Natal durante vá-
rios anos. Se forem sempre guar-
dados e bem-acondicionados em 
caixas, manter-se-ão como novos. 

REUTILIZAR materiais de des-
perdício para criar ornamentos 
de Natal e/ou embrulhos para as 
prendas. Por exemplo os pacotes 
de leite podem ser utilizados para 
fazer formas de anjos e estrelas, 
com a parte prateada e, o papel 
de jornal pode ser utilizado para 
embrulhar as prendas. 

Natal Ecológico
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Natal Ecológico

PREFERIR lâmpadas LED para 
a iluminação. Estas lâmpadas 
têm a vantagem de reduzir os 
custos energéticos em cerca de 
80% quando comparadas com 
lâmpadas tradicionais. 

ESCOLHER brinquedos que 
não precisem de pilhas. As pi-
lhas poluem o ambiente. 

ELABORAR os próprios pre-
sentes. Por exemplo confecionar 
broas ou biscoitos em família, 
reutilizar frascos de vidro para 
os acondicionar e, enfeitar com 
restos de tecido ou papel. 

E QUE TAL DAR ASAS À IMAGI-
NAÇÃO e fazer os seus próprios 
postais ou cartões de Natal? Há 
mil e uma ideias que certamente 
vão surpreender o destinatário! 

saBias QUE...

Natal Ecológico



mEnsaGEns 
para 

a malta
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Estamos quase no Natal
e o Planeta continua triste
queria tanto ser especial
mas tu não deixas, pois 
poluíste! 
Se fores amigo do Ambiente
o nosso Planeta vai brilhar
tens de ser consciente
e a Natureza deves amar!

Carolina Martins
11 anos

Eu gosto do Pai Natal
traz-me sempre presentes
esta é a altura ideal
para festejar com todos os 
parentes!

Joana Lopes
8 anos

Este ano ainda não vi a 
neve, nem está muito frio. O 
Natal está quase a chegar 
e o bom tempo parece que 
vai continuar. A minha avó 
está a fazer uma lapinha 
cheia de pastorinhos, ovel-
hinhas, laranjas e trigo. Eu 
ajudo a minha avó todos os 
anos e gosto muito quando 
ela faz broas de mel.

Gustavo Afonso
8 anos
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Pedi ao Pai Natal que me 
desse uma viagem à Disn-
eyland para brincar e ver 
coisas maravilhosas que já 
vi na internet. Os meus pais 
ajudaram-me a escrever 
a carta ao Pai Natal, mas 
disseram que ele não tem 
nenhum avião para levar 
as crianças à Disneyland e 
que era melhor pedir outra 
coisa. Então, pedi um carro 
telecomandado para mim e 
para o meu irmão. 

André Reis
7 anos

mEnsaGEns 
para 

a malta

Se eu fosse o Pai Natal
dava roupa e comida a toda a 
gente
dizia que o Ambiente é vital
e castigava quem mente.

Sofia Simões
9 anos

Já fiz o pinheirinho
e ajudei na lapinha
não é preciso gastar tanto 
dinheirinho
para ter alegria e uma mesa 
fartinha.

Tatiana Almeida
10 anos
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GrandEs idEias
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GrandEs idEias



O que sabes sobre os Recursos Naturais?

Sei que não 
devemos poluir 

para garantirmos 
a continuidade 

de determinados 
recursos.

Eduardo Gomes,
9 anos

Sei que nós devemos proteger 

o planeta e não podemos 

desperdiçar água porque ela é 

essencial à vida! 

Maria Eduarda, 9 anos

as nossas
EstrElas

14
as nossas
EstrElas



Sei que os
recursos

naturais como a 
água, o sol 

e o vento são 
muito importantes 

para a vida da 
humanidade! 
Iara Barbosa, 

9 anos
Os nossos 

recursos naturais 
são muito 

importantes e não podemos viver sem eles. Temos, por exemplo, o sol, 
o ar e a água.
Joana Correia, 

9 anos

É importante 
proteger 

o planeta 
e todos os 

seres humanos 
têm de ter mais 
cuidado com os 

recursos que
 existem. 

Rodrigo Andrade, 
8 anos

Há recursos renováveis e não 

renováveis, por isso devemos 

cuidar do nosso planeta. 

Manuel Branco,

9 anos

1515
as nossas
EstrElas




