
2 5 0 9 2 1

DO PLANETA
VAMOS CUIDAR!

Da Água ao HabitatDa Água ao Habitat
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Chegou o Outono e a Malta do 
Bem continua empenhada em 
aprender mais sobre a defesa 

do nosso planeta. Nesta Revista 
vamos falar sobre duas datas 
especiais que se comemoram 
dentro de pouco tempo: o Dia 

Mundial do Habitat e o Dia 
Nacional da Água. 

Eu gosto 
é de meter 

água!

Estou muito preocupada com as 
alterações do nosso clima e o que isso 
tem feito ao nosso planeta. 
Os adultos precisam de tomar melhores 
decisões para que o nosso mundo seja 
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Uma carta para a malta 

saudável porque assim 
toda a humanidade estará 
em segurança.

Carolina Coelho, 11 anos 

Estepilha e Agadoizó,Estepilha e Agadoizó,



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

Íris Vieira

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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O Dia 
Mundial 
do Habitat 
é assinala-
do a 4 de 
outubro e 
serve para 
reforçar o papel 
que as cidades 
e as comunidades 
desempenham com vista a 
potenciar um desenvolvimento mais 
sustentável. Por exemplo, se as cidades 
crescerem de uma forma muito rápida 
e mal planeada, problemas como a 
crise climática irão agravar-se. Por 
isso mesmo, é importante percebermos 
que cidades bem geridas irão permitir 
um desenvolvimento regrado e 
pautado por reduzidas emissões 
de gases, um facto que o Planeta 
agradece!
Se os habitats não forem devidamente 
preservados, muitas espécies serão 

postas 
em risco, 

daí a 
necessidade 

e a 
importância de 

se alertar todos 
os anos para esta 

questão.
É claro que não hã só 

habitats urbanos. Existem 
também os rurais e artificiais 
construídos pelo Homem. Os habitats 
podem mudar com o tempo devido 
aos processos naturais, à ação do 
Homem, à poluição ou à actividade 
industrial. Estas mudanças podem ser 
devastadoras, provocando a redução 
de espécies, o seu deslocamento para 
outras zonas ou até mesmo a sua 
extinção. Assim sendo, é necessário 
proteger os diferentes habitats para 
que se possa manter a biodiversidade 
na Terra!

Dia Mundial Dia Mundial 
do Habitat do Habitat 
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Dia Nacional 
da Água

Sabias que?Sabias que?8

O Dia Nacional da Água comemora-se a 1 de outubro. Em Portugal a come-
moração desta data acontece desde 1983.



O Dia Nacional da Água é uma 
data que apela à reflexão sobre 
os recursos hidrológicos e sobre a 
sua gestão a nível nacional.

A gestão da água tem impacto 
em diversos sectores, como por 
exemplo na saúde, na alimenta-
ção, na indústria, entre outros.

 

Todos nós temos a responsabili-
dade de preservar este recurso.

 

A água é um recurso essencial 
à vida e um bem cada vez mais 
escasso.

 

Em Portugal há cada vez menos 
água disponível e nos próxi-
mos cem anos, estima-se que a 
precipitação em certas regiões 
do país, como por exemplo no Al-
garve, possa sofrer uma redução 
até 30%.
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10 A MINHA     ARTE

ÍRIS VIEIRA
IRIS VIEIRA

 LEONOR RODRIGUES



11A MINHA     ARTE

ANDRÉ SIMÃO

ANA MARGARIDA

LEANDRA COSTA



12 NOTICIAS
DA MALTA!

Compostagem Comunitária
Chama-se “Compostagem Comu-
nitária” e é um projeto inovador 
implementado pela Câmara Mu-
nicipal do Funchal, em dezembro 
de 2020, no Conjunto Habitacio-
nal da Quinta Falcão IV. Desde 
o início da iniciativa já possível 
retirar um total de 550 quilos de 
composto que está a ser utiliza-

do pelos moradores do conjunto 
habitacional nas suas hortas e 
jardins. O compostor comunitário 
é constituído por três unidades 
de 1.000 litros que receberam ao 
longo dos últimos meses cerca de 
3.300 quilos de bioresíduos, evi-
tando assim a valorização ener-
gética destes resíduos que agora 
são usados como adubo.

Compostagem Comunitária



13NOTICIAS
DA MALTA!

Abelhas no Parque Ecológico
O Parque Ecológico do Funchal 
assinou um protocolo com a 
Associação de Apicultores da Ma-
deira e do Porto Santo, com o ob-
jetivo de criar um projeto apícola, 
dotando esta associação de apicul-
tores de um local adequado para 
a execução da sua atividade, bem 
como aproximar a apicultura da 
população em geral, na sua vertente 
educacional, científica e pedagógica. 
Assim, está programada a instala-
ção de três apiários. Além da produ-
ção de mel que atesta o potencial da 

flora do Parque Ecológico 
do Funchal, este projeto pionei-
ro pretende igualmente investir e 
promover atividades técnico-pe-
dagógicas no âmbito da educação/
formação dos ativos do sector 
apícola regional e sensibilizar, 
ainda, as crianças, jovens e adul-
tos para a importância vital dos 
polinizadores. O Município informa 
que encontra-se a preparar uma 
unidade de produção primária para 
a extração e embalamento do mel 
produzido no Parque Ecológico do 
Funchal.

Abelhas no Parque Ecológico



14 POEMAS PARA

  para a malta

Fazer novos amigos, 

respeitar os professores e 

os funcionários

está nos nossos planos

ler, aprender e escrever 

sem enganos.
Estes são os nossos 

grandes desafios diários.

Mafalda Sousa, 
11 anos 

Acordar cedo e cedo erguer
dá saúde e faz crescer
e isso já diz a minha mãe!
Arruma a sacola
põe os livros e o material 
escolar
respeita a professora
estuda e depois podes 
brincar.

Diogo Fernandes, 
10 anos



15POEMAS PARA

  para a malta

Outono, as folhas a cair,

os casacos a ressurgir

as primeiras chuvas a chegar

e eu a tentar não me atrasar.

É preciso chegar à escola

e abrir a sacola

ouvir a professora com 

atenção
e aprender bem a lição.

Martim de Andrade, 
9 anos

Para trás ficaram os dias de 

calor
de praia e de brincadeira.

Chegou o Outono sem pedir 

por favor
e lá apetece aconchegar-se 

junto à lareira.

Um cacau bem quentinho,

o pão a derreter com 

manteiga
o despertador a tocar bem 

cedinho
e acordar com a voz da 

minha mãe, tão meiga…

Apanhar o autocarro

e chegar à escola sem 

demoras.
Não se distrair nas 

conversas com os amigos

e entregar os trabalhos a 

tempo e horas.

Patrícia Ferreira, 
12 anos




