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diA de FestA!

 pArAbens!

FICHA TÉCNICA:

Capa: Maria Francisca Martins Fernandes, 8 anos

Artista: Maria Francisca Martins Fernandes, 8 anos

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

São muitas as preocupações 
ambientais das crianças,

o que deixa a Malta muito feliz, 
pois os homens e as mulheres 

de amanhã estão a crescer com 
a clara noção de que é preciso 

proteger o nosso Planeta.
A Malta continua à procura
de amiguinhos e amiguinhas

que se juntem
à Liga do Bem!

Arghhhhhhhhh! 
Ninguém quer entrar 

para a Liga do Mal
e o Agadoizó continua 
a ser um super-herói 

da Natureza!
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Margarida Isabel
Gouveia Vieira

26 de Janeiro 2011

David Manuel
Ribeiro Roseira 

27 de Janeiro 2016
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vAmos pintAr

Toma Nota !Toma Nota !
Celebra-se hoje, dia 25 de janeiro, 
o ano novo chinês que, a partir 
de agora e até 11 de fevereiro do 
próximo ano é o Ano do Rato. Fica a 
saber que no horóscopo chinês, cada 
ano lunar é regido por um animal. O 
Rato é o primeiro signo do zodíaco 
e está associado à prosperidade. 
No calendário chinês, cada ano tem 
o nome de um dos 12 animais: galo, 

cão, porco, rato, búfalo, tigre, gato, 
dragão, serpente, cavalo, cobra e 
macaco.
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DEscobreDEscobre
as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s

Toma Nota !Toma Nota !
É a 31 de janeiro que se comemora 
o Dia Mundial do Mágico! Uma 
profissão que tem feito sonhar e 
encantar crianças e adultos em todo 
o mundo. A origem do Dia Mundial 
do Mágico está relacionada com o 
facto de se prestar homenagem ao 
santo João Bosco, o padroeiro dos 
mágicos, falecido a 31 de janeiro de 
1888 e canonizado em 1934 pelo 
papa Pio XI, na Itália.

5
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ZELA pelo bom Ambiente 
na tua cidade! 

Deita sempre o lixo no 
contentor correto; respeita

 todos os animais 
e plantas.

REDUZIR o desperdício 
alimentar. 

Não atires comida para o 
lixo; reutiliza os alimentos 
que sobraram da refeição 

para elaborar novos 
pratos; faz compostagem 

com os resíduos orgânicos.

REDUZ o consumo de água e 
eletricidade.

 Recolhe a água que corre fria 
quando abrimos a torneira do duche 

e deita na sanita, evitas assim a 
descarga do autoclismo; fecha 

sempre as torneiras e desliga as 
luzes quando não são necessárias.

sAbiAs Que...

Atitudes sustentáveis para 2020
Atitudes sustentáveis para 2020
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Atitudes sustentáveis para 2020
Atitudes sustentáveis para 2020

RECUSA o uso
 do Plástico! 

Reutiliza a tua garrafa de água; 
transporta sempre contigo um 
saco de algodão e recusa os 

sacos de plástico.

RECICLA! 
Separa o teu lixo

e coloca-o 
no Ecoponto.

RECUSA produtos de 
plástico descartável: 

copos, pratos, talheres, 
palhinhas…

REPENSA as tuas 
compras.

 Compra menos produtos e 
reduz o lixo que produzes. 



A minhA Arte A minhA Arte

Isabel Correia Afonso Ferreira

Rosmary Hernandes

Vitória Mafalda
Isabel Correia
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A minhA Arte

Luciana Maria

Rodrigo Daniel

Salvador Andrade Reyber Lora
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Dia Escolar da NãoDia Escolar da Não

Assinala-se a 30 de janeiro 
uma data muito importan-
te: o Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz. Esta 
data foi instituída, primei-
ramente em Espanha, no 
ano de 1964 e, posteriormente, foi 
acolhida por vários países. O ob-
jetivo do Dia Escolar da Não Vio-
lência e da Paz consiste em alertar 
toda a comunidade escolar, bem 
como os governantes, para a 
necessidade de serem implemen-
tadas medidas que contribuam 
para uma educação para a paz, 
que promova 
valores como 
o respeito, a 
igualdade, a 
tolerância, a 
solidariedade, 
a cooperação e a 
não violência.
Uma das preocupa-
ções das escolas é, sem 
dúvida, combater a violência 
e neste dia, tal como em ou-
tras ocasiões, são realizadas 
diversas atividades que alertam 
para a necessidade de a escola 
ser um local seguro, tranquilo e 
livre de atitudes violentas, como é 
o caso do bullying. 
Como esta tem sido uma preocu-
pação crescente na comunidade 
escolar, foi lançado um site extre-
mamente importante e que deves 
visitar: https://www.sembullying-
semviolencia.edu.gov.pt/
Aqui, encontras conselhos super 

úteis e definições sobre o 
bullying e o ciberbullying 
e o papel dos estabeleci-
mentos de ensino no com-
bate a estas formas de 
violência. A este respeito, é 

referido que «a Escola deve assu-
mir-se como um espaço 

privilegiado 
na preven-
ção e com-
bate a todas 
as formas 
de violên-
cia. Daí a 
importância 

que assume 
a promoção 

e a implemen-
tação, por par-

te das escolas, 
deste “Plano de 

Prevenção e Com-
bate ao Bullying e ao 

Ciberbullying”, centrado 
e consolidado numa 

abordagem 
estratégica 
e holística de 
sensibilização 

e de preven-
ção sistémica, de 

modo a definir mecanismos de 
intervenção em meio escolar. De 
notar que se pretende, também, 
que esta proposta se possa ade-
quar à prevenção e combate a 
outros tipos de violência e que já 
são trabalhados pelas equipas de 
Educação para a Saúde.»

Violência e da PazViolência e da Paz
12



Fomentar a comunicação 
entre todos

Impedir situações 
de bulling

Incrementar 
a amizade

Escrever frases 
ou manifestos pela paz

Ler textos sobre a paz

Realização de trabalhos de 
grupo com o tema da paz

13o Que podes 
FAzer ??



mensAGens 

pArA A mALtA

É sempre bom voltar à escola 
para aprender coisas novas e 
estudar muito. Também
gosto de fazer as visitas de 
estudo com os meus colegas 
da turma e as professoras. 
Aprendemos sobre a nature-
za e sabemos que é
importante proteger o nosso
planeta!
Ângela Costa, 7 anos 

Na minha casa faze-
mos reciclagem 
e já estou a 
ensinar a 
minha 
irmã mais 
nova a fazer a sepa-
ração do lixo. Aquilo 
que aprendi em 
casa desde peque-
no com os meus 
pais, estou agora 
a dar na escola. 
Há muitos meninos 
que ainda não sabem 
o que fazer, mas na escola 
aprendemos isso tudo. 
André Rodrigues, 9 anos

Não gosto nada de ver 
gente adulta a se 
comportar mal com a
natureza e devia de haver 

polícias do
ambiente para mul-
tar as pessoas gran-
des sempre que elas 
fizessem asneiras. 

A gente explica aos 
adultos, mas há
muitos que não

querem enten-
der como se 

deve fazer a 
separação do lixo, 

ou coisas tão sim-
ples como não deitar 
coisas para o chão.
Carlota Lopes, 8 anos

Este ano gostava
muito que o Estepilha 

deixasse de ser uma
pilha malvada e
entrasse para a Malta 

do Bem, onde o Agadoizó é 
o herói que defende o
ambiente. 
Carina Ferreira, 8 anos

As nossAs 
estreLAs

Querida Malta,
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As nossAs 
estreLAs

Como o ano ainda agora 
começou, era bom que certos 

hábitos fizessem parte da nossa rotina diária. Podemos, 
por exemplo, desligar o 

computador quando não 
estamos a utilizá-lo, fechar 

a torneira e não deixar a 
água a correr quando não 
for necessário e podemos 

também cuidar dos nossos 
jardins. 

Rodrigo Côrte, 10 anos

Gosto muito de flores e gostava de ver mais flores nos caminhos e nas estradas e não quero que as pessoas apanhem essas flores! Reyber Lora, 5 anos

Em 2020 seria

interessante não haver 

incêndios e ver as nossas 

florestas mais verdes. 

Salvador Andrade, 5 anos

1515

Neste ano, gostaria que as 

pessoas estivessem mais 

conscientes relativamente às 

problemáticas ambientais e que 

estivessem conscientes dos seus 

atos. Todos nós sabemos que um 

simples gesto pode fazer toda a 

diferença, como por exemplo fazer 

a separação do lixo corretamente.  

Rosmary Hernandes, 10 anos




