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Nesta Revista da Malta vamos 
falar sobre a Semana Europeia 
para a Prevenção de Resíduos 

e o trabalho que está a ser feito 
no Funchal para tornar o nosso 

ambiente muito melhor! Também 
publicamos um trabalho especial 

sobre o Dia Internacional dos 
Direitos da Criança!

Um ambiente 
melhor é ter o 

Estepilha na maior!

Fui à Feira do Livro com os meus pais e 
fiquei maravilhada com a quantidade 
de livros fantásticos que estavam lá. 
Comprei um livro lindíssimo que já tinha 
ouvido falar e que é madeirense! O 
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Querido AgadoizóQuerido Agadoizó

Uma carta para a malta 

Peixe Ecocêntrico, muito colorido e com 
uma história muito gira!

Carina Andrade
9 anos 
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vamos pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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• Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade.

• Todas as crianças devem ser protegidas da violência 
doméstica, do tráfico humano e do trabalho infantil.

• Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não 
importando a sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou 
nacionalidade.

• Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela 
sociedade.

• Todas as crianças têm direito a um nome e a uma 
nacionalidade.

• Todas as crianças têm direito a alimentação, habitação, 
recreação e atendimento médico.

• As crianças portadoras de deficiências, físicas ou mentais, 
têm o direito à educação e aos cuidados especiais.

• Todas as crianças têm direito ao amor, à segurança e à 
compreensão dos pais e da sociedade.
• Todas as crianças têm direito à educação.

• Todas as crianças têm direito de não serem violadas 
verbalmente ou serem agredidas por pais, avós, parentes, ou 
mesmo a sociedade.

TOMA 

NOTA!

Declaração Universal
dos Direitos das Crianças
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Comemora-se hoje, dia 20 de 
novembro, a origem do Dia 
Internacional dos Direitos da 
Criança. Para que percebas 
melhor como surgiu esta data, 
fazemos uma viagem no tempo 
para sabermos como é que 
tudo começou. De acordo com a 
UNICEF, estávamos no ano de 
1924 quando a Liga das Nações 
adotou a Declaração de Genebra 
sobre os Direitos da Criança, 
elaborada por Eglantyne Jebb, 
fundadora do Save the Children 
Fund. 
A Declaração articula que todas 
as pessoas devem às crianças 
o direito a: meios para o seu 
desenvolvimento; ajuda especial 
em momentos de necessidade; 
prioridade para socorro; liberdade 
económica; proteção contra a 
exploração e uma educação que 
assenta na consciência social e 
dever.
Passados uns anos, em 1946, 

a Assembleia Geral das 
Nações Unidas estabeleceu o 
Fundo Internacional para as 
Emergências da Criança, UNICEF, 
com ênfase nas crianças em todo 
o mundo. Dois anos depois, é 
aprovada a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, na qual 
o Artigo 25 dá direito às mães e 
crianças a «cuidados e assistência 
especiais» e «proteção social».
Finalmente, a 20 de novembro 
de 1959 a Assembleia Geral 
das Nações Unidas aprovou 
a Declaração dos Direitos da 
Criança que reconhece, entre 
outros direitos, os direitos das 
crianças à educação, brincar, um 
ambiente favorável e cuidados de 
saúde.
Mas a luta pelos Direitos da 
Criança não ficou por aqui. A 
20 de novembro de 1989 foi 
aprovada, também pela ONU, a 
Convenção sobre os Direitos da 
Criança e amplamente aclamada 

Dia Internacional
dos Direitos das Crianças



7

como uma 
conquista histórica 
para os direitos humanos, na 
qual é reconhecido o papel das 
crianças como atores sociais, 
económicos, políticos, civis e 
culturais. A Convenção garante e 
estabelece padrões mínimos para 
proteger os direitos das crianças 
em todas as capacidades. A 

UNICEF, que 
ajudou a redigir 

a Convenção, é citada no 
documento como uma fonte de 
especialização.
Assim, no dia 20 de novembro 
são comemoradas duas datas 
especiais: a Declaração dos 
Direitos da Criança e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança.
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GRANDES IDEIAS
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A Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos tem como objetivo 
promover ações de sensibilização sobre recursos sustentáveis e gestão de 
resíduos, criando uma maior consciencialização ambiental nos cidadãos.
O foco temático deste ano é “Comunidades Circulares” e lança o desafio 
de agir em conjunto alterando comportamentos, promovendo o consumo 
sustentável e a economia circular. Serão abordados temas como a redução 
da produção de resíduos, o combate ao desperdício alimentar, a reciclagem 
e a compostagem.

A Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos

Comunidades Circulares

A RECICLAGEM COMEÇA EM TI
• Ao separar e depositar corretamente os resíduos estás a dar o primeiro 
passo no processo de reciclagem. 

• Ao reciclar estás a promover a poupança de recursos naturais e reduzir 
as emissões poluentes.

• O teu gesto faz toda 
a diferença, RECICLA!!!!!

(Conteúdos cedidos pela Câmara Municipal do Funchal)
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(Conteúdos cedidos pela Câmara Municipal do Funchal)

Sabias que?Sabias que?
V

ID
RO
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PA
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RESÍDUOS ORGÂNICOS
• Sabias que cerca de 40% dos nossos resíduos 
indiferenciados são compostáveis?

• Sabias que o produto final da compostagem é o 
composto, um fertilizante natural que melhora a 
estrutura e as propriedades do solo, assim como 
permite maior poupança de água?
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(Conteúdos cedidos pela Câmara Municipal do Funchal)

PL
A

ST
IC

O

DESPERDÍCIO ALIMENTAR
• Sabias que cerca de 1/3 dos alimentos anualmente produzidos no 
mundo são desperdiçados?

• Cabe a cada pessoa ajudar a reduzir estes números, através de 
pequenos gestos diários que passam pelo planeamento/momento 
das compras; pela confeção; conservação/armazenamento; pela 
sua transformação potenciando a economia circular.



14 CARTAS
PARA A MALTA

Nas horas vagas gosto imenso de ler

Porque é uma óptima forma de me distrair

E de imaginar aquilo que me apetecer

E de sonhar com novas histórias

Que um dia hão-de surgir.
Mariana Silva, 9 anos

Malta amiga:Para mim os livros são os nossos melhores 
companheiros porque nos brindam com histórias 
maravilhosas e conhecimentos que nos fazem 
evoluir e aprender sobre muitos temas. Isto 
faz com que as pessoas fiquem melhores e 
mais sábias. Nos meus tempos livres, aproveito 
sempre para pôr a leitura em dia e até quando 
vou ao supermercado fico perdido a olhar para 
as prateleiras onde estão expostos os livros 
e aproveito para fazer uma pequena seleção 
daqueles que quero comprar.

João Ricardo, 11 anos



15Mais uma tarde a ouvir

E a contar histórias
Mais umas tantas horas

A alimentar memórias

Com a minha melhor amiga

Que é uma pessoa muito querida!
Bela Caldeira, 10 anos

De manhã ao acordarComeço logo a pensarNa próxima história que vou inventarE num livro que um dia vou escreverPara que as pessoas me possam conhecer…Hugo Rodrigues, 10 anos

Estepilha e Agadoizó,

Eu faço parte dessa imensa lista dos amigos 

do Ambiente e estou muito orgulhosa disso 

e sei que todos juntos vamos tornar o nosso 

planeta num lugar encantado. Gosto muito 

de ler histórias sobre o planeta e na minha 

casa tenho já uma grande colecção de 

livros e sempre que chega ao Natal ou ao 

meu aniversário fico à espera de receber 

mais alguns porque gosto muito de ler e me 

deixar encantar pelas histórias.
Carolina Vieira, 11 anos




