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Estamos de regresso
às aulas, onde aprendemos 
tantas coisas boas e úteis 
para a nossa educação!

É tempo de rever os amigos, 
conhecer novas pessoas

e aprender muito! 

Aprender?
Eu sei tudo!

Tudo!!!

É tão bom voltar à escola para estar 
com as minhas amigas e os meus 
amigos, brincar e aprender matérias 
novas. Quando for grande, quero ser 
mergulhadora para ajudar a salvar os 
oceanos que estão muito poluídos e 
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Estepilha e Agadoizó,Estepilha e Agadoizó,
Uma carta para a malta 

cuidar dos peixes e de todas as plantas 
que estão no fundo do mar. Espero que 
vocês os dois nos ajudem também a 
salvar os nossos mares!

Angélica Silva
9 anos 



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

André Simão, 8 anos

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 pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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É já no próximo dia 16 de setembro 
que se assinala uma data super 
importante: o Dia Mundial para a 
Preservação da Camada do Ozono. 
Mas antes, vamos saber a origem 
desta data que, para tua informação, 
foi implementada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em dezembro 
de 1994 para recordar o dia 16 de 
setembro de 1987, altura em que foi 
assinado o Protocolo de Montreal 
sobre Substâncias que Prejudicam a 
Camada de Ozono.
As Nações Unidas decidiram, assim, 

dedicar este dia à consciencialização 
da humanidade, alertando-a para a 
destruição da Camada de Ozono e 
para a procura urgente de soluções 
para a proteger. 
Como sabes, a Camada de Ozono é 
um escudo frágil que protege o globo 
terrestre das radiações solares, 
preservando assim a vida na Terra. 
Cabe aos governos, às indústrias e às 
organizações internacionais, a tarefa 
de unir esforços para eliminar os 
produtos químicos responsáveis pela 
destruição da Camada de Ozono.

TOMA 

NOTA!

Dia Mundial para a Preservação
da Camada do Ozono
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Sabias que?Sabias que?
• Mochila.
Deves escolher uma 
mochila adequada à tua 
estatura e que não seja 
demasiado pesada quan-
do está vazia. Tem em 
atenção que uma mochila 
vazia não deve pesar mais 
do que meio quilo!

• Alças largas!
É importante optares por mochilas 
com modelos anatómicos, alças lar-
gas e acolchoadas. As alças devem 
estar reguladas para que a mochila 
fique colocada acima das tuas ancas.

• Só o necessário.
É preciso ter cuidado com o peso da 
tua mochila, pois não pode ultrapas-
sar 10% do teu peso corporal. Assim, 
deves transportar para a escola só o 
material necessário para o dia a dia.
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• Computadores.
Se precisas de comprar um compu-
tador, um tablet ou um telemóvel, 
escolhe sempre aqueles aparelhos 
que têm a marca CE. Esta marca 
identifica todos os produtos que 
estão conforme os requisitos legais 
estipulados.
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• Material escolar.
Para seres ainda mais amigo do am-
biente, escolhe sempre que possível, 
cadernos, agendas e pastas feitos 
com materiais reciclados.

• Pequeno-almoço!
Não te esqueças de tomar a principal 
refeição do dia antes de saíres para 
a escola. O pequeno-almoço deve 
ser composto por leite ou iogurte, 
cereais, pão de mistura e fruta.  



10 A MINHA
ARTE

Sofia Margarida, 8 anos

Ricardo Andrade, 6 anos

André Simão, 8 anos
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Ana Sofia, 7 anos

Leonor Freitas, 7 anos

Liliana Santos, 10 anos
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Chama-se “Desenhar a História a 
partir das pinturas de Sonia De-
launay” e é um concurso levado a 
efeito pelo município do Funchal em 
parceria com a Galeria Marca de 
Água. Os trabalhos para a segunda 
edição deste concurso infanto-ju-
venil podem ser entregues até dia 
1 de dezembro. Esta ação surge 
ancorada no princípio levado a cabo 
pelo município em que a expressão 
plástica e artística, nomeadamente 
o Desenho, contribui para suscitar o 
interesse nas crianças 
e jovens pela aprendi-
zagem, permitindo que 
possam crescer, apren-
der, divertir, sonhar e 

relacionar-se positivamente com o 
mundo que os rodeia. 
Destinado aos alunos do ensino 
básico 1º, 2º e 3º ciclo e do ensino 
secundário, 10,11 e 12º ou equivalen-
tes, que residam em todo o território 
nacional, continente e ilhas, o concur-
so permite que cada autor participe 
com até dois desenhos, interpretan-
do a temática do concurso.
Mais informações, através do site: 
https://www.funchal.pt

Concurso Nacional
de Desenho Infantojuvenil

NOTICIAS
DA MALTA!
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“O Peixe Ecocêntrico”, da autoria de 
Hugo Castro Andrade, é um belíssimo 
livro infanto-juvenil, cuja apresen-
tação pública realizou-se no final 
de agosto, no Centro Cívico de São 
Martinho. 
Contando com o apoio do município 
do Funchal, este livro, editado pela 
Arteleia, Produção de Conteúdos 
Literários, conta a história de um 
peixe muito bonito, solitário e muito 
inteligente, cujas escamas da sa-
bedoria são desejadas por outros 
peixinhos. Ao longo da narrativa, o 
Peixe Ecocêntrico aprende o valor da 
amizade, da interajuda e da partilha 
de sabedoria. Uma história muito bo-
nita, com desenhos fantásticos feitos 

pela Matilde 
Sousa. 
Hugo Castro 
Andrade é 
presidente 
da Associa-
ção OLHO-
-te e, para 
além do livro, tem outra 
boa notícia: a peça de 
teatro do Peixe Eco-
cêntrico! É verdade! 
Esta história está 
transformada numa 
peça de teatro 
extremamente di-
dática e colorida!

O Peixe
Ecocêntrico
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Amigos e cadernos às cores
lápis, roupa nova e professores
material que tem cheiro de flores
e bom ambiente nos exteriores.
Hugo Correia, 11 anos

POEMAS PARA
  para a malta

Quando crescer
vou ser piloto ou engenheiro
o mundo vou conhecer
e não sei que país vou ver 
primeiro.
Há tantos sítios para visitar
viver e compreender
o importante é viajar
para o mundo percorrer.
António Luís, 10 anos 

O verão já acabou
lá foram as férias e o 
descanso
a escola já começou
e é preciso ganhar balanço.
Daqui a uns dias é Natal
e voltamos a descansar
vou fazer um postal
para uma prenda alcançar.
Laura Rodrigues, 8 anos



15POEMAS PARA
  para a malta É bom regressar

e nas aulas aprender

ouvir, escutar e estudar

sem esquecer de escrever!

Dentro da sala vou estar

quietinha e atenta

no recreio vou brincar

com uma bola cor de menta.

Gosto da minha escola

das professoras e colegas

às vezes salto como uma mola

e brinco muito nos escorregas.

Vou aprender toda a matéria

mas não vou deixar de brincar

um dia vou crescer à séria

e vou trabalhar, trabalhar, 

trabalhar!
Andreia Matilde, 9 anos




