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Chegaram as férias e há 
muitas ideias para pôr em 

prática para que possas ter 
um verão animado, criativo 

e muito especial!

Eu cá tenho a bela
ideia de não fazer
coisa nenhuma…

Arghh!

Sei que vocês continuam a educar 
as crianças e os adultos para termos 
um mundo melhor e mais saudável. 
O Estepilha é a pilha malvada, eu sei, 
mas acredito que no fundo ele está 
tão preocupado com o meio ambiente 
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Estepilha e Agadoizó,Estepilha e Agadoizó,
Uma carta para a malta 

como todos nós estamos. Ele tem um 
bom coração e é divertido. Sempre 
a reclamar das coisas. É importante 
continuarmos a defender o nosso 
planeta porque só há este e não 
podemos ir para mais nenhum lugar do 
universo. 
Luís Miguel Figueira
11 anos 



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

Associação Olho-te

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 2 bilhetes aos desenhos ou textos mais bonitos.
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vamos pintar4

És daquelas crianças que olham para 
o céu, admiram as estrelas e tentam 
perceber os mistérios do universo? 
Então este site é para ti! Chama-se 
NASA Kids ‘Club e foi concebido pela 
Agência Espacial Norte Americana para 
cativar as crianças sobre o trabalho 
que ali é feito. Neste site, tens à tua 
disposição diversos jogos, fotografias 

impressionantes, explicações simples 
sobre os mais variados projetos e 
aliciantes desafios. Visita este endereço: 
https://www.nasa.gov/kidsclub

TOMA 

NOTA!



DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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Queres saber tudo o que se passa na 
nossa cidade do Funchal? Através 
da plataforma Funchal, Cidade 
Educadora, da responsabilidade 
da Câmara Municipal, tens à tua 
disposição diversos recursos educativos 
que vão desde o ambiente e ciência, 

cidadania global e participação, 
igualdade e inclusão, leitura, literacia 
alimentar e financeira, bem como 
património e cultura, proteção civil, 
concursos e vários recursos digitais. 

Visita o site:  https://pem.cm-funchal.pt

TOMA 

NOTA!



6 GRANDES IDEIAS
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Férias Férias 
 Divertidas Divertidas

Pintar pedrinhas
Há imensas atividades que podes 
fazer sem sair de casa e uma delas é, 
sem dúvida, dar asas à tua imagina-
ção e colorir o mundo com as cores 
da alegria. Podes começar por pintar 
pequenas pedrinhas de calhau e 
fazer autênticas obras de arte! 

Sessões
de leitura! 
E que tal desafiares os teus 
amigos para uma sessão de 
leitura? Escolhe uma histó-
ria fantástica e faz com que 
cada um leia um bocadinho 
do texto. Até podes organizar 
um concurso para a melhor 
leitura! 

Teatro 
Aproveita que tens os teus amigos 
em casa e organiza uma peça de 
teatro divertida. Não te esqueças 
das roupas especiais, do cenário e 
dos restantes adereços que uma boa 
peça merece!
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Aulas de culinária!
Adoras comer, certo? Então nada 
melhor do que saberes preparar os 
teus próprios petiscos. Podes confe-
cionar sobremesas e outros petiscos 
e até podes surpreender os adultos 
com uma refeição especial prepara-
da por ti.

Brincar no jardim! 
A tua cidade tem jardins maravilho-
sos com flores, plantas e muitos re-
cantos que merecem ser conhecidos. 
Passar uma manhã ou uma tarde 
num desses jardins é uma experiên-
cia memorável!

Descontrair na praia!
O concelho do Funchal tem praias 
absolutamente espetaculares, segu-
ras e limpas. Aproveita o bom tempo 
e escolhe uma praia ou uma piscina 
onde podes nadar, brincar e relaxar.  

Trilhos encantados 
Respirar ar puro, passear nas serras, 
observar as aves e as plantas, é algo 
que podes fazer em qualquer altura. 
Por isso, escolhe com atenção os per-
cursos disponíveis e recomendados.
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10 MENSAGENS para a malta

Eu vi um gatinhocom fome e abandonadoestava sozinho
a fazer um grande miado.Parecia que choravapara ter companhiae eu pensei que gostavade vir comigo um dia.

Pedi à minha mãepara ficar com o gatinhoele precisava de alguémque lhe desse muito carinho.Dei-lhe o nome de Leãotem olhos verdes e é brancoganhou espaço no meu coraçãoe dele eu gosto tanto!Sofia Marques, 11 anos
Já chegou o verão

para as férias aproveitar

brincar com o meu irmão

e na natureza passear.

Alícia Martins, 8 anos

Eu gostava de crescer num mundo

limpo, cuidado e amigável

mas sei que lá no fundo

esta é uma missão muito improvável.

As pessoas estão preocupadas

em conseguir mais e melhor

andam sempre ocupadas

e por vezes só fazem pior.

De todos é o nosso ambiente

o planeta que grita e implora

que precisa do esforço da gente

a todo o instante e a toda a ora.

Matias Ferreira, 11 anos



11MENSAGENS para a malta

Querida Malta,

Este ano não posso viajar para sítios diferentes, mas vou 

até ao Porto Santo com a minha família, onde gosto muito 

de brincar na areia dourada e nadar naquelas águas 

espetaculares. Espero que todos os adultos e que todas as 

crianças tenham cuidado para não deixar lixo nas praias. 

Temos de proteger as nossas praias e toda a natureza. 

Quando vamos para a praia, devemos levar sempre um saco 

do lixo dentro da mochila para guardarmos as coisas que 

são para deitar fora. 
Matilde Freitas, 7 anos

Eu vi um gatinhocom fome e abandonadoestava sozinho
a fazer um grande miado.Parecia que choravapara ter companhiae eu pensei que gostavade vir comigo um dia.

Pedi à minha mãepara ficar com o gatinhoele precisava de alguémque lhe desse muito carinho.Dei-lhe o nome de Leãotem olhos verdes e é brancoganhou espaço no meu coraçãoe dele eu gosto tanto!Sofia Marques, 11 anos

Um dia vou crescer, vou 

estudar muito e vou mandar 

todos os adultos terem mais 

atenção com a natureza. 

Não se pode deitar lixo para 

o chão, nem podemos fechar 

os olhos e fingir que isso não 

acontece. Temos de chamar 

a atenção das pessoas!

Soraia Jesus, 7 anos

Há dias maravilhosospara ler e brincarcomer gelados gulosos
e as férias aproveitar.

Passear e descobriro que temos de melhor
não se esquecer de rir

e apreciar o que está ao 
nosso redor.Francisco Vieira, 10 anos
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No próximo dia 18 de julho assina-
-se o Dia Internacional de Nelson 
Mandela. Esta é uma homenagem 
prestada a um dos impulsionadores 
da democracia e da paz mundial, 
uma figura que faz parte das pá-
ginas mais importantes da História 
mundial. 
Na cidade do Funchal temos um 
memorial de homenagem a Nelson 
Mandela, localizado na Praça do 
Povo. Inaugurada em 2018, esta 
peça escultórica é formada por um N 
e um M, com placas coloridas que fa-
zem lembrar os padrões das camisas 
usadas por Nelson Mandela. 
E porquê que a 18 de julho assinala-
-se o seu dia? A resposta é simples! 
Em 2009 a ONU declarou que o dia 
de nascimento do líder sul-africano 
seria o “Dia Internacional Nelson 
Mandela” e, assim, pela primeira 
vez, em 2010 celebrou-se a data. As 
iniciativas deste dia consistem sobre-

tudo em ações voluntárias e comuni-
tárias, lembrando que cada homem 
tem um impacto no mundo e o poder 
de mudar as coisas.
Nelson Mandela nasceu em 1918. 
Foi presidente da África do Sul, mas 
antes foi o líder do movimento contra 
o Apartheid (legislação que segre-
gava os negros no país). Condena-
do em 1964 à prisão perpétua, foi 
libertado em 1990, depois de uma 
grande pressão internacional. A sua 
luta contra o regime de segregação 
racial foi reconhecida ao receber, em 
1993, o Prémio Nobel da Paz. Nelson 
Mandela faleceu em 2013.
No sítio da internet criado para este 
dia, um dos lemas em destaque diz 
que não importa o quão pequena é a 
tua ação, pois o Mandela Day é sobre 
mudar o mundo para melhor, assim 
como Nelson Mandela fazia todos os 
dias. Podes visitar o site em: www.
mandeladay.com

Tens o poder
de mudar as coisas!
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O Dia Nacional da Conservação da 
Natureza foi instituído em Portugal 
em 1998. Esta data pretende home-
nagear o movimento associativo de 
defesa do ambiente através de uma 
das suas mais prestigiadas institui-
ções, a Liga para a Proteção da Na-
tureza, criando um momento anual de 
especial reflexão sobre a temática da 
conservação da natureza. De acordo 
com o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, Portu-
gal possui, quando comparado com 
outros países europeus, uma grande 
diversidade de paisagens, património 
geológico, biodiversidade e dentro 
desta destaca-se um elevado número 
de endemismos e de espécies relíquia 

do ponto de vista biogeo-
gráfico e/ou genético.
Todo este património, 
presente num território 
profundamente moldado 
pela presença e a atividade hu-
mana desde há séculos, constitui um 
fator diferenciador, valorizador e de 
afirmação da nossa identidade e so-
berania a nível europeu e mundial. 
A conservação da natureza é um 
assunto de todos e para todos! E só 
um trabalho conjunto entre a admi-
nistração (central e local), as ONG, 
as associações, os proprietários 
privados, as empresas, a academia 
e os cidadãos é que poderemos 
alcançar bons resultados.

Tens o poder
de mudar as coisas!

Dia Nacional
da Conservação
da Natureza
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Caminho de Ferro
do Monte
Situado no Largo da Fonte, o Centro 
Interpretativo do Caminho de Ferro 
do Monte é um novo núcleo cultural da 
cidade do Funchal, instalado na antiga 
Estação de Comboio do Monte. Num 
investimento de 400 mil euros e que 
envolveu a aquisição do edifício e a sua 
reabilitação integral em dois pisos, o Cen-
tro Interpretativo do Caminho de Ferro 
do Monte é composto por um piso térreo 
com um Posto de Turismo e um pequeno 
auditório e no piso superior há uma sala 
para exposições, onde está patente uma 
mostra alusiva àquele que foi o único 
comboio que existiu na Madeira.

FunJovem 20-30
Desde o passado mês de junho, o 
Funchal tem o primeiro Plano Municipal 
para a Juventude (PMJ), direciona-
do para os jovens dos 14 aos 30 anos 
que vivem, estudam ou trabalham no 
Funchal. O FunJovem 20-30 – Jovens 
Construtores da Cidade é uma iniciati-
va pioneira da autarquia e assenta nos 
seguintes objetivos: identificar estraté-
gias/orientações europeias, nacionais 

e regionais para a 
juventude; analisar os 
recursos e projetos do 
município do Funchal 
que tenham em conta as 
expectativas dos jovens, 
agentes municipais e respon-
sáveis políticos; apresentar uma estra-
tégia participada da juventude para a 
cidade para o período 2020-2030 e 
desenhar um plano de implementação 
de políticas para os jovens que garanta 
a sustentabilidade.

Manuais escolares
Já estão abertas as candidaturas 
para a atribuição de manuais es-
colares para os alunos e alunas de 
1º ciclo do ensino básico das esco-
las públicas e privadas do Funchal, 
independentemente do concelho de 
residência; alunos e alunas de 2º e 
3º ciclo do ensino básico das escolas 
públicas e privadas do Funchal, desde 
que tenham residência permanente 
no concelho do Funchal, há mais de 
um ano. Para mais informação sobre 
as modalidades de apoio e sobre a 
inscrição, basta aceder ao site:
http://funchalapoia.cm-funchal.pt/
manuaisescolares

NOTICIAS
DA MALTA!



15A MINHA
ARTE

Desenhos feitos pelas crianças da Associação Olho-te




