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A Malta voltou à escola e 
há tantas novidades para 

contar! Os nossos amigos e 
amigas mandaram muitas 

cartas à Malta do Bem sobre 
o que têm feito nestes dias 

de escola. Continuem a 
mandar mensagens que nós 

adoramos!

Isso, mandem 
postais e bolos!

Viste o discurso da Greta Thunberg 
na Itália? É uma menina com grande 
coragem que luta todos os dias pelo 
nosso Planeta e diz coisas importantes 
aos adultos que andam entretidos 
com o blá blá blá. Precisamos de mais 
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Querido Agadoizó,Querido Agadoizó,
Uma carta para a malta 

meninos e meninas assim corajosos.

Sofia Andrade
9 anos 



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

André Simão

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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Sabias que existe o Dia Mundial do 
Ovo? É verdade e neste ano de 2021, 
esta comemoração celebrou os seus 
25 anos!
O Dia Mundial do Ovo celebra-se 
na segunda sexta-feira de outubro. 
Portanto, este ano foi no dia 8 de 
outubro. Os grandes objetivos deste 
dia, cuja data foi introduzida pela 
Comissão Internacional do Ovo 
em 1996, passam por divulgar os 
benefícios dos ovos para a saúde e 
aumentar o consumo deste tipo de 
alimento.

Fica a saber que os benefícios dos ovos 
para a saúde são vastos. Eles contêm 
13 nutrientes essenciais, incluindo 
colina, que apoia o desenvolvimento 
do cérebro fetal; vitamina B12 e ferro 
para o crescimento infantil e função 
cerebral geral; e iodo, que auxilia o 
funcionamento saudável do sistema 
nervoso e mantém a pele saudável.
Devido à sua ampla gama de 
nutrientes, os ovos são uma parte 
saudável, nutritiva e acessível da dieta 
de pessoas em todas as fases da vida!

TOMA 

NOTA!

Dia Mundial do Ovo 



6 GRANDES IDEIAS
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Sabias que?Sabias que?

O Dia Internacional
da Rapariga celebra-
-se anualmente a 11 de
outubro.

Em 2012 celebrou-se a 
data pela primeira vez.
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Dia Internacional da Rapariga



A data foi instituída em 
2011 pela Organização 
das Nações Unidas, atra-
vés da Resolução 66/170.

A data tem o objetivo de 
promover a proteção dos 
direitos das raparigas 
de todo o mundo e de 
acabar com a vulnerabi-
lidade, a discriminação 
e a violência que estas 
sofrem.

Para chamar a atenção 
sobre os problemas, por 
todo o mundo realizam-
-se atividades neste dia 
que visam promover os 
direitos das raparigas e 
das adolescentes.
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10 A MINHA
ARTE

Iris Vieira

Mariana

Fabiana Sousa
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Íris Vieira

Gustavo Santos

André Simão 

Diogo Fernandes
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No âmbito do Programa de Atribui-
ção de Manuais Escolares, já foram 
entregues aos alunos do 2º e 3º 
ciclos um total de 10.344 manuais. 
Este é um apoio da Câmara Mu-
nicipal do Funchal que tem como 
objetivo a gratuitidade do ensino 
no concelho, colocando em prática 
os princípios inerentes às Cidades 

Educadoras. A autarquia vai apoiar 
cerca de cinco mil estudantes atra-
vés desta iniciativa, nomeadamente 
152 alunos do 2º ciclo e 1059 do 3.º 
ciclo. Para os estudantes do 1º ciclo, 
a Câmara Municipal do Funchal já 
recebeu 3611 candidaturas a este 
programa municipal de cariz educa-
tivo e social.

Manuais escolares

NOTICIAS
DA MALTA!
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O projeto LIFE4BEST Puffinus está 
a decorrer no Parque Ecológico do 
Funchal, realizado em parceria com a 
Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves. A Câmara do Funchal 
informa que o controlo de plantas 
invasoras e as ações de reflorestação 
levada a cabo têm contribuído para 
a recuperação do coberto vegetal do 
Maciço Montanhoso Oriental, no que 
diz respeito à área de nidificação do 
Patagarro. Os incêndios que ocor-
reram em 2010 pintaram de negro 
95% da área do Parque Ecológico do 

Funchal e nesse sentido, ao longo da 
última década, foram desenvolvidos 
vários projetos para recuperar os 
habitats de altitude. Esta espécie, o 
Patagarro, desconhecida por grande 
parte da população, distribui-se no 
Atlântico Norte onde, em pequenos 
ilhéus e ravinas no interior das ilhas 
(como é o caso da Ribeira de Santa 
Luzia), encontram um habitat seguro 
para a sua nidificação. É neste vale, 
protegidos da ação predatória de ga-
tos e ratos que constroem o seu ninho 
e seguem com o seu ciclo reprodutor.

Proteger
o Patagarro



14 POEMAS
  para a malta

Estepilha,
Espero que nesta altura já 

te tenhas juntado à Malta 

do Bem e espero que tenhas 

deixado de ser resmungão. 

Não conheço muitas pessoas 

resmungonas, mas sei que 

elas ficam sempre muito 

tristes porque perdem muito 

tempo a resmungar em vez 

de fazerem coisas boas e 

bonitas, como por exemplo 

cuidar do nosso Planeta 

porque só temos este e mais 

nenhum! 
Carlota Martins, 9 anos

Foi tão bom voltar à escola para brincar muito com os meus amigos e para aprender coisas giras. Este ano vamos falar muito das alterações climáticas e é importante que todas as crianças conheçam muito bem este tema que é um tema muito, mas muito sério. MUITO! Soraia Pestana, 8 anos 



15POEMAS
  para a malta

Eu gosto de estudar

para muito aprender.

Mas é bom reparar

que é preciso entender.

Não basta nos livros pegar

para ver e para ler. 

Não devemos memorizar

porque assim não estamos a 

aprender.
Carolina Ornelas, 10 anos

Vento e chuvasol e calor
é assim o outonoque mão traz água turva.O ambiente vamos defenderna em casa e na escolavamos todos aprendere tirar os livros da sacola.Gonçalo Rodrigues, 9 anos




