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Na Revista desta semana temos 
muitas novidades sobre o Dia das 

Nações Unidas que este ano dá 
uma atenção especial ao tema 
“Construindo Juntos pela Paz 

e a Prosperidade”.

Eu sou pela paz. Pelo 
deixem-me em paz! 

Arghhhhhhhh!

Há dias tivemos a campanha “Clean Up 
the World” e a minha escola participou. 
Eu e os meus colegas da escola, 
estivemos muito tempo a recolher 
lixo que não devia ser atirado para a via 
pública, para os jardins ou 
para as ribeiras. É muito feio 
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Uma carta para a malta 

continuarem a fazer coisas dessas para 
sujar o nosso Ambiente! 

João Tiago , 9 anos 

Estepilha e Agadoizó,Estepilha e Agadoizó,



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

Joana Lopes,
11 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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O Dia das Nações Unidas ou 
se preferires o Dia da ONU, é 
comemorado todos os anos a 24 de 
outubro. Esta celebração foi declarada 
em 1947 e efetivou-se em 1948 com o 
intuito de dar a conhecer aos povos de 
todo o mundo os objetivos e conquistas 
da ONU.
Esta é, sem dúvida, uma das maiores 
organizações do mundo e foi criada 
em 1945, após a II Guerra Mundial, 
através da Carta das Nações 
Unidas, o documento que oficializou 
a sua fundação. Nesse ano, os 
representantes de 50 países reuniram-
se em São Francisco, nos EUA, na 
Conferência das Nações Unidas sobre a 
Organização Internacional para redigir 

a Carta das Nações Unidas. 
Assim, as Nações Unidas passaram a 
existir oficialmente a 24 de outubro 
de 1945, quando a Carta foi ratificada 
pela maioria dos signatários. 
Desde o início, a ONU trabalha 
para instalar a paz, defender os 
direitos humanos e promover o 
desenvolvimento mundial através 
da cooperação entre os diversos 
países. Na mensagem alusiva a este 
dia, o secretário-geral da ONU, o 
português António Guterres, lembra 
que «setenta e seis anos atrás, as 
Nações Unidas foram criadas como um 
veículo de esperança para um mundo 
emergindo da sombra de um conflito 
catastrófico».

Dia das Nações 
Unidas 
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Dia da Biblioteca 
Escolar

Sabias que?Sabias que?8

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar. Uma celebração das 
bibliotecas escolares em todo o mundo, sendo esta uma oportunidade para 
conhecer o trabalho que desenvolvem.



Em Portugal, o Dia da Bibliote-
ca Escolar assinala-se a 25 de 
outubro.

Para celebrar este dia, há muitas 
atividades que podes fazer, tais 
como desafiar os teus amigos e 
amigas para fazerem em conjun-
to um concurso de escrita criati-
va, desde poesia, contos, peças 
descritivas, entre tantas outras 
coisas giras desenvolvidas pela 
tua imaginação e pelo teu gosto 
pela escrita!  

Dá asas à tua imaginação e 
faz uma visita à biblioteca mais 
próxima! Percorre as prateleiras 
cheias de livros que são autênti-
cos tesouros e reserva um tempo 
para colocares a leitura em dia. 
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E que tal uma sessão de leitura 
junto dos mais velhos? 
Convida os teus pais, avós ou 
até mesmo os vizinhos 
e lança o desafio para lerem, 
em conjunto, histórias 
maravilhosas. 
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O Mês Internacional 
da Biblioteca Escolar é 
dedicado este ano ao 
tema “Contos de fadas e 
contos populares ao redor 
do mundo”. 
O famoso “era uma vez” 
de todas as histórias, 
transportam crianças e 
adultos ao mundo mágico 
dos livros. E porque 
existem histórias que 
foram transmitidas de 
gerações em gerações 
sobre o passado, é com 
elas que aprendemos 
os valores humanos e 
a cultura do meio onde 
estamos inseridos. Assim 
e porque vivemos num 
planeta Terra chamado 
de Aldeia Global, o 
desafio lançado é o de nos 
conectarmos através das 
histórias e aprendermos 
mais sobre diferentes 
países do mundo. 
Para comemorar este 
mês tão especial, estão 
a ser desenvolvidas 
várias atividades um 
pouco por todo o mundo, 
através da iniciativa 
da IASL Organization 
(International Association of School 
Librarianship) que conta com mais 
de 1600 membros de 52 países 
que promovem programas eficazes 
de bibliotecas escolares como 
instrumentos viáveis no processo 
educacional.

Contos de fadas e 
contos populares 
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Sob a responsabilidade da Câmara 
Municipal do Funchal, é na nossa 
cidade que temos uma das melhores 
bibliotecas da Região! A Biblioteca 
Municipal do Funchal procura 
servir os munícipes e o público em 
geral, proporcionando o acesso ao 
seu precioso acervo documental, 
contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento cultural do município 
funchalense. 
E se, outrora, a biblioteca 
desempenhava, fundamentalmente, o 
papel de conservadora de colecções, 
hoje, em tempo de mudança, pretende-
se uma instituição diferente. E é, 
neste espaço, que projectámos um 
novo conceito de biblioteca, com uma 
componente cultural, lúdica e social e 
produtos diversificados.

A título de exemplo sobre as várias 
atividades desenvolvidas, fica a 
saber que no passado dia 15 deste 
mês, a Biblioteca Municipal promoveu 
uma Oficina de Escrita Criativa para 
Crianças com idades compreendidas 
entre os 7 e os 11 anos. Uma iniciativa 
pensada para despertar o interesse 
dos alunos para a escrita, motivando-
os para a realização de atividades 
relativas a esta competência.

Contos de fadas e 
contos populares 

Uma Biblioteca 
5 estrelas!
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O Município do Funchal, através do 
Departamento de Educação e Qua-
lidade de Vida e da Divisão de Ju-
ventude, Desporto e Envelhecimen-
to, no âmbito das Comemorações 
“Mês Sénior 2021”, apresentou, nos 
dias 15 e 16 de outubro, o “Festival 
Sénior do Funchal”. Este evento, 
que já vai na sua 7ª edição, apesar 
de ser obrigado a adaptar-se às 
contingências de segurança dentro 

e fora de palco exigidas pela pande-
mia do Covid 19, voltou a superar-
-se. A qualidade final do espetáculo 
mostrou uma vez mais a capacida-
de, as valências e a dedicação que 
os nossos utentes seniores apostam 
em cada dia das suas vidas para a 
melhoria da sua qualidade de vida, 
recebendo assim mais saúde, com-
batendo o isolamento e sendo bem 
mais felizes. 

Mês Sénior 2021 
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“Viagem pela Biodiversidade” é uma 
das atividades de sensibilização in-
seridas no Projeto Educativo Munici-
pal do Funchal, onde o destaque vai 
para as boas ações para com a Mãe 
Natureza, lembrando sempre que 
esta é uma responsabilidade que 
pertence a todos. Foi neste contexto 
que o Departamento de Educação 
e Qualidade de Vida, promoveu, no 
início deste mês, uma agradável e 
animada conversa com as crianças 
da EB1/PE Cruz de Carvalho. Nes-
ta ação de sensibilização, o técnico 
Bruno Alves expôs as suas preocu-
pações e deu algumas dicas para 
que sejamos mais participativos nas 
questões ambientais.
 

Boas ações
Cuidar do nosso planeta é também 
cuidar de todos os seres vivos que 
nele habitam. Por isso, é sempre de 
aplaudir iniciativas bonitas como 
aquela que levou docentes e alunos 
da escola de São Gonçalo a recolher 
donativos que foram entregues no 
Canil Municipal do Funchal! Lembra-
mos que o Canil/Gatil Municipal tem 
como objetivo principal a recolha e 
alojamento de animais de compa-
nhia que se encontrem abandona-
dos.

Números de 2020
No ano passado e só no municí-
pio do Funchal, foram recolhidas 
60.383 toneladas de lixo! Num 
balanço sobre o ano de 2020, a Câ-
mara Municipal do Funchal revela 
ainda que foram entregues 2.210 
compostores em moradias com jar-
dim e foram desenvolvidas diversas 
campanhas de sensibilização, tais 
como o “Funchal sem beatas”, “Lixo 
no chão, NÃO”, “Sarjetas sem lixo”, 
entre tantas outras.

Uma viagem pela 
Biodiversidade
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Era uma vez…

Era uma vez uma menina que sonhava com um 

planeta limpinho, bem cuidado, onde todas as 

pessoas em todos os países, protegiam a Mãe 

Natureza. 
A menina sonhava com isso, mas ao sair todos 

os dias de casa para ir para a escola, via um 

verdadeiro pesadelo porque muitos adultos 

e até mesmo crianças, não tinham cuidado 

e deitavam lixo para o chão. Foi então que a 

menina com o seu poder de chamar o génio 

Agadoizó, decidiu que tinha de fazer alguma 

coisa para evitar que o planeta sofresse mais.

Tristonha e aborrecida pelo comportamento 

das pessoas que sujavam tudo à sua volta, 

a menina chamou mentalmente o grande 

protetor do ambiente que é uma gota de água 

bonita e muito simpática.
O Agadoizó apareceu todo contente e 

perguntou à menina como é que ela queria 

acabar com a poluição no mundo. Depois de 

muito pensar, ela lá lhe disse que gostava que o 

génio Agadoizó metesse na cabeça das pessoas 

a responsabilidade de cuidarem do ambiente. E 

com a sua gigantesca varinha mágica, ele assim 

o fez! O mundo ficou mais bonito!

Micaela Reis, 11 anos

Amigos
da Malta
Amigos da Malta
Gosto de ler e de 
viajar nas histórias 
fantásticas dos 
livros que às vezes 
têm desenhos, às 
vezes não têm. 
Para mim, ler é 
maravilhoso e 
fico triste quando 
vejo que muitos 
dos meus amigos 
não gostam lá 
muito de ler. Eles 
não sabem o que 
perdem!

Mateus Sardinha, 
8 anos 
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Era uma vez 
um saco de 
plástico… 

Bonito, grande e vistoso, o saco de 

plástico saiu da loja cheio até cima 

de compras que os seres humanos 

precisavam ou pensavam que 

precisavam. A viagem até 

casa não foi demorada e o 

saco de plástico ficou vazio 

num instante. Sem saber o 

que fazer, começou a olhar 

à sua volta e percebeu que 

naquela casa havia muito 

plástico. Havia muitos 

sacos de plástico, mas 

não eram tão grandes, 

nem tão bonitos, nem tão 

vistosos como ele.
Passaram-se algumas 

horas, até que um ser 

humano percebeu que 

aquele saco ali estava 

abandonado. Sentiu as 

mãos grandes e suadas 

a agarrá-lo e sem saber como nem 

porquê, acabou todo enroladinho 

dentro de um caixote do lixo.

O mau cheiro era tanto que 

desmaiou. Acordou muitas semanas 

depois debaixo de água salgada. 

Estava no mar! Com medo, 

tentou ganhar balanço, mas foi 

imediatamente engolido por um peixe 

muito, muito grande que 
acabou por adoecer e 
morreram os dois.

Joana Lopes, 11 anos




