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Olá, Malta do Bem! Esta semana 
vamos falar sobre a importância das 

Cidades Educadoras e isto porque 
comemora-se a 30 de novembro o Dia 

Internacional da Cidade Educadora, 
uma data muito especial…

Eu é que sou 
especial!

Este ano, a 30 de novembro, assinalam-se os 
30 anos da Proclamação da Carta das Cidades 
Educadoras. Trata-se de um roteiro das cidades 
que compõem a Associação Internacional das 
Cidades Educadoras. E como esta é uma data 
muito especial, o tema da edição deste ano é “30 
anos a transformar pessoas e cidades para um 
mundo melhor.” 

TOMA 

NOTA!
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a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Sabe mais em malta.dnoticias.pt

Quando a Malta fizer a festa na tua escola, clube ou associação, participa 
na rúbrica A MINHA ARTE, esmera-te e vai ao cinema com a NOS Madeira.

Oferecemos 4 bilhetes aos desenhos ou textos mais bonitos.

Apoio:

Associação Olho.te
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Se eu mandaSSe

nono mundomundo… 

Ensinava todas as crianças e 

todos os adultos a cuidar bem do 

ambiente e a não poluir. 

Gustavo Ferreira, 7 anos

Todos os meninos e todas as meninas podiam brincar à vontade.André Alves, 6 anos

Fazia formações obrigatórias 

todos os meses para os adultos 

e nessas aulas ensinava a 

proteger o nosso planeta que 

precisa de forma muito urgente 

que as pessoas mudem os seus 

comportamentos. 

Sofia Rodrigues, 9 anos

Comprava mais carros modernos 
para os bombeiros conseguirem 

combater os incêndios no verão e 
também comprava mais barcos 

para os polícias do mar andarem por todo o lado.Ruben Simão, 8 anos

Acabava com os 

plásticos e ensinava as 

pessoas a reutilizarem 

mais as coisas.

Carlota Lopes, 8 anos
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vamoS pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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GRANDES IDEIAS6
*Trabalhos desenvolvidos 

pela Associação Olho.Te,

na Nazaré, São Martinho
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*Trabalhos desenvolvidos 

pela Associação Olho.Te,

na Nazaré, São Martinho



A cidade do Funchal é também definida como uma 
Cidade Educadora. Em 2014, a Câmara Municipal 
juntou-se à Associação Internacional das Cidades 
Educadoras (AICE) e à Rede Territorial Portuguesa de 
Cidades Educadoras. O conceito de Cidade Educadora 
nasceu em Barcelona, nos anos 90, com o primeiro 
Congresso Internacional de Cidades Educadoras.

Mas, o que é uma Cidade Educadora?
A resposta é simples! É aquela que desenvolve projetos 
e atividades para melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos, de acordo com os princípios constantes 
na Carta das Cidades Educadoras. Estes projetos e 
atividades são da responsabilidade das autoridades 
locais, bem como de várias instituições públicas e 
privadas.
Segundo a explicação da Câmara do Funchal, a 
Cidade é Educadora quando, além das suas funções 
tradicionais – económica, social, política e de prestação 
de serviços - exerce uma outra função tendo em vista 
a formação, promoção e o desenvolvimento dos seus 
habitantes ao longo do ciclo da vida – crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

A MINHA ARTE8 Funchal
    uma cidade que educa!



A MINHA ARTE 9

*Trabalhos desenvolvidos 

pela Associação Olho.Te,

na Nazaré, São Martinho



Cidade Educadora
Sabias que?Sabias que?

Sabias que aprendes coisas em qual-
quer lugar e, por isso, a cidade é uma 
sala de aula ao ar livre?

Na cidade educadora, todas as pes-
soas aprendem independentemente 
da sua idade.

Todas as pessoas têm sempre algo 
para ensinar e para aprender, in-
cluindo tu.

Tu tens direito a participar na vida da 
tua cidade e esta deverá escutar a 
tua opinião.
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Fundada em 1994, a Associação 
Internacional das Cidades Educa-
doras (AICE) é uma Associação sem 
fins lucrativos constituída como uma 
estrutura permanente de colabo-
ração entre governos locais que se 
comprometem a reger-se pelos prin-
cípios inscritos na Carta das Cidades 
Educadoras. Qualquer governo local 
que aceite este compromisso pode 
converter-se em membro ativo da 
Associação, independentemente das 
suas competências administrativas. 
No início do ano 2020, o seu número 
de membros ascendia a mais de 500 
cidades de 36 países distribuídos por 
todos os continentes.

Uma Cidade Educadora não se encerra em si mesma. Está aberta ao meio 
envolvente, relacionando-se com este, com outros centros urbanos e com 
cidades de outros países, pautando-se pelo objetivo de aprender / trocar 
experiências e, assim, enriquecer a vida dos seus habitantes. Este é, pois, o 
mote do Funchal, Cidade Educadora!



menSaGenS
para a malta

Cidade Educadora é o Funchal

onde vivo, estudo e brinco

como ela não há igual

pelo menos é isso que eu sinto.

Samantha Góis, 8 anos

É tão bom crescer
num lugar com ar puro
ter muito para ver
e me sentir seguro.
Gosto da minha cidade
e vou gostar dela
em qualquer idade.
João Diogo Silva, 8 anos

12



menSaGenS
para a malta Gosto de viver numa cidade

onde todos têm lugar
sem ligar à idadee onde se pode participar.

A minha cidade é assim
bonita, limpa e segura
a melhor quanto a mim
para viver sem amargura.
Carlota Jesus, 10 anos

Na minha cidade vejo o mar

jardins, montanhas e ribeiras

é tão bom relaxar

e ir para o parque fazer 

brincadeiras.

Mafalda Gonçalves, 10 anos

Cuidar da nossa cidade

é não deitar o lixo no chão

tratar como uma raridade

e amá-la do coração.

Ana Marques, 9 anos 
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NOTICIAS
DA MALTA!14

Comércio do Funchal, Viva!
Está a decorrer até ao Natal, a campanha “Comércio do Funchal, Viva!”, da 
responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal. O objetivo é o de apelar 
ao consumo na economia local. Segundo a autarquia, neste momento, «o 
papel dos madeirenses é mais importante do que nunca no apoio ao comércio 
e à restauração da cidade, e aos sítios e negócios de que mais gostamos». 
Assim e «por mais que a nossa vida tenha mudado nos últimos meses, o 
Funchal não mudou: continuamos a ser uma cidade de memórias únicas, onde 
todos os madeirenses se sentem em casa. Este Natal, consuma o que é local. 
Comércio do Funchal, Viva!»

80 anos do Mercado
dos Lavradores
O nosso Mercado dos Lavradores co-
memorou os seus 80 anos de existên-
cia! Inaugurado a 24 de novembro de 
1940, o Mercado dos Lavradores é um 
dos mais importantes pontos turísticos 
da Madeira, sendo também a grande 
montra da atividade agrícola e piscató-
ria da Região.



Lixo no Chão, Não!
A Câmara do Funchal promove, durante este mês de novembro, a edição 
2020 da campanha “Lixo no Chão, Não!”, no sentido de sensibilizar toda a 
população para não deitar lixo na via pública. Este ano, a campanha visa 
especialmente as máscaras descartáveis, devido à quantidade crescente de 
máscaras que os serviços camarários têm sido obrigados a retirar do chão ao 
longo dos últimos meses. Podes ver o vídeo desta campanha neste link:
https://www.facebook.com/camaramunicipaldofunchal/vi-
deos/157564806051129

Novo abrigo
para animais
A zona da Fundoa, no 
Funchal, já tem um novo 
abrigo para animais, um 
investimento da Câmara 
Municipal do Funchal que 
ascendeu aos 60 mil eu-
ros. O abrigo destina-se 
a acolher os cães erran-
tes do concelho e dar 
apoio ao Canil Municipal 
da Vasco Gil.




