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Um Espaço cheio de Verde Esperança



Expulsava todas as pessoas que 

deitam lixo fora dos caixotes 

e mandava toda a gente limpar 

aquilo que sujou. 

Grrrrrr! Não gosto de espaços! 
Não gosto de verde! 

Se eu mandasse 
no mundo
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2 A Malta esteve em festa na Escola do 
Boliqueime, em Santo António. Num 
início de tarde chuvoso e com muito 
frio, os nossos corações aqueceram 
num instante com o talento, o carinho 
e o convívio que os professores, 
funcionários e alunos proporcionaram 
à equipa da Malta do Diário! Fomos 
recebidos com euforia e ficou a 
promessa de lá voltarmos um dia! Nesta 
Revista podem apreciar os trabalhos 
que os alunos fizeram sobre o tema da 
semana: Espaços Verdes!

Bárbara Jorge, 9 anos



3Sabias que?ESPAÇOS 
VERDES

A vegetação urbana contribui 
para a redução da poluição 
sonora, diminuindo os ruídos 
da cidade.

Os espaços verdes são 
locais importantes para nos 
protegermos da exposição 
solar através da sombra das 
árvores. 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

As áreas verdes permitem  
a infiltração da água da chuva  
no solo, evitando a sua escorrência 
pelas ruas.

Nos parques e jardins 
existe uma grande 
variedade de pássaros 
que aí encontram o seu 
abrigo.

Os nossos 
amiguinhos das 

escolas são muito 
cuidadosos com o 

Ambiente!
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As hortas urbanas, em 
espaços públicos, na escola, 
no bairro, nos terraços ou 
nas varandas, são também 
consideradas espaços 
verdes. 

Para manter os espaços 
verdes limpos todos nós 
temos que colaborar. Deita 
sempre o lixo no contentor 
correto.

Toma nota !
O Parque Ecológico do Funchal ocupa uma área 

aproximada de 10 km2, em terreno montanhoso, 

a norte da cidade do Funchal, entre os 470 

metros de altitude na Ribeira de Santa Luzia 

e os 1818 metros de altitude no Pico do Areeiro. 

A orografia, a paisagem, os parques de 

merendas e as boas acessibilidades viárias 

fazem do Parque Ecológico do Funchal um 

espaço de excelência! 

No Funchal existe uma grande 
área florestal designada por 
Parque Ecológico do Funchal.
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vamos 

pintar!

Já conheces o nosso site?
 http://malta.dnoticias.pt

É preciso cuidar 
do Ambiente e 

proteger o nosso 
Planeta!



de coraçao 
cheio!! 6

Toma nota !

DEscobre 
as diferenças

sAO 5  

Não te esqueças 
de separar o lixo! 

Na Ilha da Madeira cerca de dois terços do território 

pertencem ao Parque Natural da Madeira! Esta área 

protegida tem grandes valores naturais que são autênticas 

relíquias a nível mundial, como é o caso da nossa Laurissilva 

que foi eleita Património Mundial Natural da UNESCO!



Foi no dia 29 de janeiro, numa tarde chuvosa, que a Malta do Diário 

arrumou malas e bagagens e se dirigiu à Escola Básica do Primeiro 

Ciclo com Pré-Escolar do Boliqueime, em Santo António. Nem a chuva 

nem o vento nos iriam impedir de lá chegar. Estávamos empolgados 

para conhecer as instalações e a pequenada e nada nem ninguém nos 

iria deter!

À hora marcada, fomos muito bem-recebidos nesta escola cheia de 

gente bonita! Reunimo-nos numa sala enorme, os meninos e meninas 

ficaram sentados no chão, os professores e funcionários de pé e 

a Malta, igualmente, de pé, dava um simpático olá a toda a gente. 

Logo depois, foi a vez da nossa amigalhona Cátia Freitas, a técnica 

do Departamento de Educação da Câmara Municipal do Funchal, 

pegar no microfone e começar a dar uma liçãozinha sobre os “Espaços 

Verdes”, o tema escolhido por esta escola. Explicou o que são, o que 

fazer para os proteger e que seres vivos ali vivem.

Para ajudar os meninos a compreender melhor a matéria o Filipe 

Pereira, mais um dos nossos companheiros nesta aventura, projetou 

slides que iam complementando a explicação da Cátia.

As crianças estavam muito atentas e muito participativas. Ficamos 

maravilhados!

Minutos depois, foi a vez do diretor da Escola dar as boas vindas à 

Malta e chamar um casalinho, a Marta e o Salvador, dois pequenos 

grandes apresentadores que pegaram nos microfones e apresentaram 

o programa devidamente preparado para a nossa festa. Ficámos 

surpreendidos com o cartaz que fizeram com o programa! 

Os coleguinhas da Marta e do Salvador, cantaram-nos duas músicas 

espantosas!!!

Numa delas apresentaram-se com camisolas onde estava estampado 

o símbolo da regra dos três R’s e na outra…fizeram também uma 

coreografia bestial. Estava tudo afinado! Além disso entoaram, alto e 

bom som, que é importante preservar a natureza e aprender a reduzir, 

reutilizar e reciclar. 

Só podemos dizer que estiveram todos muito bem e que já fazem parte 

da nossa Malta! Uau!

É óbvio que não nos esquecemos dos poemas que recitaram. Tão 

originais! Tão bonitos! 

E quando chamaram as nossas mascotes. Hein????

Agadoizóoooooooooooooooooooooooooo!

Estepiiiiiiiiiiiiiiillll
lllllllllllhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

E depois de muita gritaria, lá entraram as estrelas da festa para 

grande entusiasmo da assistência! 

Somos já uma grande família e temos orgulho nisso, mas vamos crescer 

ainda mais!!!

E tu? Queres fazer parte da Malta? Sim?

 Então vamos ter contigo um dia destes!

de coraçao 
cheio!! 

S

7
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 

A nossa 
feSta! 



9Música, dança, 
desenhos e muita 

diversão nas nossas 
festas!!

A nossa 
feSta! 



  

91010 Tem 
a palavra! 

Carlos Monteiro

Diretor da Escola 

A Escola do Boliqueime é uma escola assumidamente 
inclusiva. Tem 186 alunos e procuramos fazer, ao 
longo da nossa caminhada, companheiros de viagem. 
Temos parcerias institucionais em toda a freguesia 
e temos como maior aliado os encarregados de 
educação. 
É neste pragmatismo que desenvolvemos a nossa 
prática e fundamentalmente pretendemos aliar a 
criatividade ao sentido crítico destas crianças, porque 
queremos que sejam cidadãos ativos no dia de 
amanhã. 
O grande desafio da escola é preparar estes jovens 
para profissões que daqui a 20 ou 30 anos vão 
surgir e que nós hoje em dia desconhecemos. Uma 
das nossas parcerias mais recentes é com a Casa 
de Saúde São João de Deus com quem estamos 
a desenvolver um programa de formação para 
professores, funcionários, pais e alunos. 
Procuramos na diferenciação das nossas atividades, 
desde a patinagem, cordofones, etc., promover o 
enriquecimento dos nossos alunos e fomentar o seu 
sentido crítico.

O tema escolhido foi “Os Espaços Verdes”. 
Foi feita uma pequena introdução do que é um 
espaço verde que pode ser o jardim de casa, 
de um espaço público ou da escola, e de uma 
forma dinâmica, através de um jogo, falamos 
das diferentes formas de vida que existem 
num jardim. No fundo, o jardim é um pequeno 
ecossistema que tem muitos seres vivos 
diferentes.
Falamos também do papel dos jardineiros que 
trabalham diariamente para manter os espaços 
verdes asseados e cuidados. As crianças têm 
que aprender a respeitar esses espaços. Não 
devem deitar lixo no chão, devem deitar o lixo no 
contentor correto, não devem colher as plantas 
que lá existem porque se gostamos de ver o 
jardim florido as outras pessoas também irão 
gostar de ver.
Na verdade, notou-se que estas crianças já estão 
sensibilizadas para este assunto, o que é muito 
bom!

a Malta eScreve 
tao beM 

Não te esqueças de dar 
um LIKE na nossa página 
de Facebook! 

Cátia Freitas
Técnica do Departamento 

de Educação  da Câmara Municipal 
do Funchal  

 



119a Malta eScreve 
tao beM 11S

Como a vida é boa com a reciclagem

Era uma vez uma cidade poluída e suja. Um menino 

chamado António não gostava nada disso e dizia aos 

seus pais:
 - Mãe e pai, não deitem lixo no chão, porque 

isso poluí o ambiente!!

Mas os seus pais não obedeciam. Um dia, o rapaz saiu 

de casa e foi para a floresta, limpou o lixo todo, ajudou 

os animais e até plantou mais árvores.

Quando chegou a casa, os seus pais perguntaram 

onde é que ele tinha ido e ele respondeu:

 - Fui limpar a floresta!

Os seus pais tiveram uma conversa sobre isso 

e ficaram a noite sem dormir. De madrugada, fizeram 

uma surpresa ao seu filho e foram limpar a floresta. 

Quando o António chegou viu a floresta toda limpinha, 

cheia de plantas verdes, árvores e flores.

Ao ver isso, o António ficou muito feliz e a cidade ficou 

limpa para sempre.

Leonor Rodrigues, 4.º B O jardim da minha escola.Ao longe observo o nosso grande parque 
da escola, as gigantes plantas verdes e as 
nuvens brancas. Quando me aproximo vejo árvores 

enormes que quase tocam nas nuvens, 
os troncos dessas árvores lindas e muitas 
estrelícias que rodeiam o jardim.
Ao olhar com mais atenção vejo um 
arbusto verde que se parece com um 
marshmallow, um arbusto branco tal e 
qual como um trono de rei e uma flor 
quase igual a uma espada.Olho para as cores, como por exemplo, 

o amarelo que me lembra o mel das 
abelhas, o roxo as amoras e a cor laranja 
as tangerinas. Vejo linhas retas que se 
parecem com paus, linhas curvas que se 
parecem com arcos em flecha, formas 
ovais que se parecem com ovos e círculos 
que se parecem com bolas de futebol.
Sinto um cheiro muito doce tipo algodão 
doce e esse cheiro assemelha-se a 
pirolitos e quando fecho os olhos sinto o 
vento a bater na minha cara e ouço a aula 
de música.Toco no tronco da árvore e sinto-o rugoso 

com as suas folhas lisas.Gosto deste lugar porque é lindo 
e porque às vezes brinco aqui.
Lucas Faria, 4.º B

PROTEGER A NATUREZA

*** Refrão ***

Temos de deixar de poluir,

Não deitar lixo pro chão

Não deitar lixo no mar.

Vamos preservar a Natureza,

Aprender a reciclar

Preparar o amanhã.

Para a Natureza ajudar

Vamos ter de nos ajudar

Vamos ter de nos juntar

Eu aqui tu ali

Vamos lá trabalhar

A Natureza está a morrer

Sem ninguém para a proteger

Os animais que lá estão a morar

Têm de ir para outro lugar.

*** Refrão ***

A Terra está a ser destruída

Um dia nada vai restar

Alguma coisa temos de fazer

Para o nosso mundo salvar

Para o Ambiente proteger

Vamos ter de nos juntar

Temos muito que fazer

Para o mundo renovar.

*** Refrão 2x***



12 O jardim da minha escola.

Ao observar o jardim da escola vejo árvores, 

flores, plantas e sinto o vento a bater na minha 

cara. 
Logo que chego lá, contemplo o jardim colorido 

e esverdeado. Aqui observo dois arbustos, um 

parece um marshmallow e o outro um sofá, 

também vejo estrelícias que parecem uma 

coroa, uma pinha um porco-espinho e reparo, 

pela primeira vez, numa casa de passarinhos 

presa na árvore. A cor branca, o cinzento, o 

castanho e o azul fazem-me lembrar: o branco 

o algodão, o cinzento o frio, o verde a natureza, 

o azul os lagos e o castanho o chocolate.

A forma do tronco da árvore parece uma linha 

reta, a vedação umas retas paralelas, o tronco 

assemelha-se a um círculo e o muro parece um 

retângulo.

Sinto o cheiro a natureza que me faz lembrar as 

flores e árvores. Oiço os passarinhos e sinto um 

pedaço de frio. Quando toco nas flores acho-as 

um bocadinho ásperas.

Gosto muito do jardim da escola porque é 

agradável. Embora venha aqui poucas vezes, 

gosto do jardim onde ele está. 

Sara Nóbrega, 4.º B  

O jardim da minha escola.Ao longe vejo as enormes árvores. Ao aproximar-

me vejo as cheirosas flores. Ao olhar com mais 

atenção vejo um arbusto que parece algodão doce 

e outro um banco de jardim, a terra que parece 

chocolate, uma estrelícia que parece um ganso 

e a vedação que parece uma teia de aranha.

As cores que eu vejo são o verde que me fazem 

lembrar um pepino, o cinzento que me lembra 

o muro frio, o castanho o tronco das árvores, 

o branco parecem as nuvens em forma de 

marshmallow e por fim o amarelo um girassol.

O tronco da árvore parece uma linha reta e as 

escadas retangulares. O cheiro do ar é a natureza e 

lembra-me o alecrim. Fecho os olhos e sinto o vento 

a bater na cara e o que eu oiço são os pássaros 

a cantar. Ao tocar no espaço à minha volta, a 

sensação que me vem à cabeça é agradável.

Eu gosto deste cantinho da escola porque posso 

observar a natureza. Costumo vir muitas vezes aqui 

porque gosto de ouvir os passarinhos e brincar 

no parque.Ana Luísa Vieira, 4.º B

a Minha

arte

Também fazes poemas e textos 
bonitos? 
Manda para malta@dnoticias.pt 
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Sara Nóbrega, 4ºB

Helena Silva,4ºA

Laura Cró, 3ºB

Susana Sousa, 2º A

a Minha

arte

Gostas de 
desenhar? 

Envia-nos a tua 
arte!
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Deito o lixo nos contentores 

corretos e rego as plantas
 Clara Luísa, 8 anos 2º B

Paulo Trindade , 4ºB

Bianca Filipe, 3ºB

José Diogo Teixeira, 3º A

Eduardo Camacho, 3º A

A
cróstico C

oletivo Turm
a 2

ºA



1515

 Não deito lixo no chão.Sofia Alexandra, 7 anos, 2º B

Cuido das plantas e da natureza!Daniel Mateus, 9 anos, 4º A

Quando alguém deita lixo 

no chão, eu junto e deito 

no balde do lixo, para não 

criar poluição.

Guilherme Ferreira, 

9 anos, 4º A

Eu separo sempre o lixo.

Sofia Soares, 
7 anos 2º B

aS noSSaS eStrelaS
Deito o lixo nos contentores 

corretos e rego as plantas
 Clara Luísa, 8 anos 2º B

dia de feSta!

 parabenS!
Joana Micaela 

Dantas 
11/02/2009

Fábio Henrique Santos
09/02/2009

Juliana Caires Gouveia 
07/02/2013

José Diogo Teixeira 

09/02/2009

Leonor Rodrigues 
02/02/2010

O que é que fazes 
para cuidar 

do ambiente?

Estás quase a fazer anos e queres 
aparecer na nossa revista? 
Envia os teus dados por e-mail!




