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Um Carnaval amigo do AmbienteEB1    PE  de SAo Filipe 

S



Avisava as pessoas que atiram 

lixo para o chão para tomarem 

cuidado com as consequências! 

Era uma das coisas que fazia!

Se eu mandasse 
no mundo
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Eduardo Gomes, 7 anos

Arghhhh! Foi demasiada 
alegria para o meu gosto!

2 Já começamos a vibrar com 
o Carnaval! A EB1/PE de São 
Filipe recebeu a festa da Malta e 
preparou um desfile 5 estrelas! 
Os meninos e meninas usaram 
material reciclado para os 
fantásticos fatos carnavalescos! 
E este é o tema da Revista desta 
semana: Reciclar e Reutilizar no 
Carnaval!



3Sabias que?RECICLAR & REUTILIZAR 

As folhas de papel 
usado podem ser 
usadas como bloco 
de rascunho.

A roupa ou o calçado 
que não usas podem 
servir noutra pessoa. 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

Podes reutilizar 
as embalagens 
de gelado para 
guardar sobras 
de comida no 
frigorífico. Não sabes o que 

fazer com o pão 
duro? Corta-os 
em fatias e leva-
os ao forno para 
torrar. 

Com tampas de 
garrafa PET, 

de duas cores 
diferentes, é possível 

fazer o seu próprio 
jogo de damas.

Frascos de vidro podem 
servir para colocar doce 
feito em casa ou uma geleia.

Toma nota ! A RECICLAGEM é o ato de transformar um 

resíduo em algo novo.

Na REUTILIZAÇÃO ao contrário da reciclagem 

o resíduo não entra num novo ciclo, recebe 

apenas outra função. O resíduo em vez de ser 

descartado é usado para outros fins, como 

forma de combater o desperdício! 



4 grandes

ideias

Reciclar e Reutilizar 

Trabalhos dos alunos 
da Escola de São Filipe



vamos 

pintar!

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

5

Vocês não 
sabem 

pintar!!!



Toma nota !

DEscobre 
as diferenças

sAO 5  

A Câmara Municipal do Funchal está a investir, este ano, perto 

de 1 milhão de euros para reforçar a recolha seletiva de resíduos 

de embalagem no concelho, bem como o tratamento de resíduos 

orgânicos, nomeadamente junto de famílias carenciadas. Esta 

iniciativa com repercussões marcantes, tanto em termos da 

taxa de recolha seletiva do concelho, como no que diz respeito 

à educação ambiental, vai ajudar na inclusão de famílias com 

menores recursos financeiros, 

e chegou o 
carnaval6

O melhor 
disfarce de 
Carnaval 
é o meu!



No início da semana a Malta visitou a EB1/PE de São Filipe, no 

Funchal. Começamos a semana da melhor maneira, com alegria, 

com animação e com muuuuuuuuuuita folia.

A criançada estava a aguardar a nossa chegada no campo, ao 

som dos ritmos carnavalescos e com disfarces espetaculares e 

muito originais ou não fosse o tema desta escola: Reciclar 

e Reutilizar no Carnaval.

A Malta mal pôs os pés na escola, ouviu a música e correu de 

imediato para o campo. Apresentou-se aos 118 alunos, ao pessoal 

docente e não docente que ali se encontrava e ouviu toda a gente 

a gritar:

Oláaaaaaaaaaaaaaaa, Malta do Diáaaaaaario!!!

Ficamos felizes com esta ovação e, claro, estávamos loucos para 

levantar o pezinho do chão com as crianças porque pela música 

que nos soava aos ouvidos, percebemos logo que o Carnaval, 

nesta escola, tinha chegado mais cedo.

 Fantástico! Nós gostamos é de festa! E não é que de repente 

o campo virou um sambódromo?

Os meninos e meninas começaram a dançar ao ritmo da música, 

estavam com disfarces lindíssimos criados por eles, com a ajuda 

dos pais e professores, e o mais fascinante é que os fizeram com 

materiais reciclados, logo pouparam dinheirinho e ajudaram, uma 

vez mais, o ambiente. Por isso e só por isso, passaram a fazer 

parte dos melhores amigos da Malta!

Usaram plástico para fazerem os seus fatos e as suas cabeleiras 

e, imaginem só, até os instrumentos musicais foram criados 

a partir do plástico, mais precisamente a partir das garrafas 

de água. Havia bumbos e maracas! Também usaram cartão, 

caricas, etc… tudo para que os fatos ficassem estrondosos. Foi um 

momento lindo e único, toda a gente disfarçada e a fazer a batida 

certa do samba. Foi do melhor!

E aquela música que cantaram?

“Vamos todos reciclar”! Estava tão bem cantada que ainda hoje 

continuamos a cantarolá-la!

E sabem que mais? As nossas mascotes chegaram a sambar! 

Acreditam? 

Fizeram a festa com a pequenada e tiraram imensas fotografias!

Ninguém as queria deixar ir embora porque tanto o Agadoizó 

como o Estepilha são fãs do Carnaval e estavam sempre na 

brincadeira!

Nesta fantástica receção por parte da Escola de São Filipe, houve 

tempo para uma pequena, mas importante palestra do nosso 

grande amigo Pedro Silva, o técnico de educação da Câmara 

Municipal do Funchal, que falou sobre a diferença entre reutilizar 

e reciclar.

Toda a gente saiu dali mais informada do que nunca e nós já 

entramos em contagem decrescente para a próxima visita.

Só falta uma semana! Está quase…

e chegou o 
carnaval 7



8 a nossa 
festa! 

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



9a nossa 
festa! 



91010 tem 
a palavra! 

Manuela Oliveira

Diretora da Escola 

A nossa Escola tem 118 alunos e nestes últimos anos, 
temos refletido uma baixa nos números. O nosso dia-
a-dia é vocacionado para vivências, aprendizagens 
e preparação dos nossos alunos para uma sociedade 
que está em permanente evolução.
Há desafios permanentes e é necessário dar-lhes os 
alicerces necessários para o seu sucesso escolar e 
para se tornarem cidadãos ativos e intervenientes 
do futuro.
Temos o nosso projeto educativo que tem como lema: 
“Encontrar rumos, construir sentidos”. Nessa linha de 
orientação, procuramos parcerias que venham ajudar 
a implementar o nosso projeto.
Neste contexto, contamos com diversas parcerias: 
a Secretaria Regional de Educação, a Câmara 
Municipal do Funchal, contamos também com o apoio 
dos encarregados de educação e com todos 
os intervenientes na escola, desde a comunidade, 
o pessoal docente e não docente.
A Junta de Freguesia é outra das nossas grandes 
parceiras. No Natal, por exemplo, patrocinou os 
brinquedos para as crianças e, ao longo do ano, 
apoia-nos sempre que necessário, tal como nas 
viagens de finalistas e na aquisição de alguns bens 
que precisamos.
É importante salientar que fazemos ainda parceria 
com dois clubes desportivos que cá vêm desenvolver 
atividades no final do dia com os miúdos.
Os nossos alunos merecem e é esse o nosso incentivo!

À semelhança do que já se faz noutras 
ocasiões, foi feita uma abordagem junto 
dos alunos sobre a Reutilização 
de resíduos na época do Carnaval, tendo 
a mesma como título: Reciclar é bom, 
Reutilizar é melhor!
Procurou-se, de uma maneira simples, 
desmistificar a ideia errada, que prevalece 
muitas vezes na população em geral, em 
que se pensa que ao  Reutilizar está-se a 
Reciclar!
Estes dois R´s têm diferenças, sendo que 
a mais significativa é a de que no Reciclar 
o resíduo é transformado em algo novo, já 
no Reutilizar apenas é dada outra função 
ao mesmo, evitando-se o desperdício.
Isto mesmo foi explicado e demonstrado, 
através de exemplos simples e práticos, 

quer dos próprios disfarces feitos pelas 
crianças quer por imagens em diapositivo, 
procurando-se reforçar a ideia que se 
está simplesmente a Reutilizar e que 
sobretudo os mesmos não sofrem nenhuma 
transformação como na Reciclagem!  Deu-
se como exemplo um disfarce de um aluno 
feito à base de jornais em que neste caso 
o jornal nunca deixou de ser…jornal!
Foi bastante emocionante e até motivador 
ver que o mesmo foi exemplarmente 
conseguido por todos os alunos/
professores/pais desta escola em que 
prevaleceu toda a sua criatividade 
e imaginação!!
Resta-me por último, desejar-vos um Bom 
Carnaval!!

Pedro Silva

Assistente Técnico do Departamento 

de Educaçãoda Câmara Municipal 

do Funchal



11911Uma  cançao 

para a Malta
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VAMOS TODOS RECICLAR!

*** Refrão ***

Cheguei,

Cheguei, chegando

E reciclando a escola toda.

Sou um palhaço divertido

Mas consciente.

Juntem-se a mim,

Vamos lá, minha gente

E vamos todos reciclar! (2x)

Eu cheguei com tudo,

Vim reciclando tudo

Para vos dar o meu exemplo e ajudar.

Vamos evitar o desperdício,

Poupar os nossos recursos,

É super fácil, vem daí aprender:

O papel é no papelão

E o vidro no vidrão;

As pilhas são no pilhão

E as embalagens no embalão.

*** Refrão ***

São 3 os Rs

Da sustentabilidade:

Reduzir, reutilizar e reciclar.

É fácil de decorar

Mais ainda de aplicar,

Não percas tempo

E vamos todos colaborar!

O papel é no papelão

E o vidro no vidrão;

As pilhas são no pilhão

E as embalagens no embalão.

Os nossos 
amigos 

cantaram 
tão bem! 

Parabéns!



a minha

arte
12 curiosidades de 

carnaval!

As máscaras 
Atualmente as máscaras 
estão ligadas ao Carnaval. 
É no Carnaval que as 
pessoas se mascaram. 
Contudo, nem sempre foi 
assim. Já na Antiguidade 
atribuía-se um sentido 
mágico às máscaras. 
Para além do teatro, 
eram usadas em certos 
rituais. Ainda hoje existem 
algumas civilizações que 
usam máscaras em certos 
rituais de magia.

As Comadres e os Compadres
O Carnaval é uma das grandes festas 
da nossa terra, mas antigamente era 
celebrado de uma maneira um pouco 
diferente, principalmente nas zonas rurais. 
Era precedido pelas duas quintas-feiras 
anteriores à terça-feira de Entrudo: 
a primeira era dedicada às comadres 
e a segunda aos compadres. Nestes dias, 
zombavam uns dos outros: as comadres 
contra os compadres, mas ninguém levava 
a mal… e ficou na memória como a “quinta 
de comadres” e a “quinta de compadres”

Carnaval ou Entrudo?
Antigamente chamava-se ao Carnaval 
simplesmente o Entrudo. Isto porque na 
quarta-feira seguinte à terça de Carnaval, 
entramos no tempo da penitência, 
designado pela Igreja Católica por 
Quaresma. Este nome deve-se ao fato de 
corresponder aos 40 dias de preparação 
para a festa da Páscoa. É também por este 
fato que o Carnaval ou Entrudo não tem 
data fixa. Esta festa é agendada de acordo 
com a data da celebração da Páscoa. 

O Carnaval na Madeira
O Carnaval como 
atualmente o conhecemos 
e vemos ser festejado, 
começou em 1979 quando 
um grupo dos Jovens 
Cristãos da Madeira decidiu 
reviver o antigo Carnaval 
que se vivia na Rua 
da Carreira. 

Mara, 3ºano

Trabalhos dos alunos da 

Escola de São Filipe



Leonor, 3
ºano

Afonso,3º ano

Beatriz, 3ªano

Ana, 3º ano

a minha

arte
13curiosidades de 

carnaval!

Mara, 3ºano

Temos 
desenhos 

fantásticos!
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Gosto de me disfarçar 
e brincar com os meus amigos.

 Rafael Barradas, 9 anos, 4ºA

Juliana, 2ºano

M
aria, P

ré
João Pedro, 4º ano

Maria Andrade, 4º A R
ui M

arote, 2ºanoInês P
urificação, 2

º ano
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 Gosto muito dos disfarces e dos desfiles!Juliana Pontes, 10 anos, 4ºA

Sou louco por máscaras e este ano vou disfarçar-me de palhaço.Tiago Alves, 9 anos, 4ºA

Do Carnaval…gosto de 

conviver com as pessoas e 

adorei reutilizar e reciclar 

materiais para criarmos os 

fatos que hoje vestimos para 

esta grande festa da Malta!

Carolina Correia, 9 anos, 4ºB

Adoro me disfarçar 
e dançar.

Laíza Marcolino, 
9 anos, 4ºA

as nossas estrelas
Gosto de me disfarçar 

e brincar com os meus amigos.
 Rafael Barradas, 9 anos, 4ºA

dia de festa!

 parabens!

Diogo Gabriel Faria 
Gomez

09/02/2018

Ivo Pereira 
14/02/2014

Lara Catarina
14/02/2012

O que mais 
gostas do 
Carnaval?

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

Joana Micaela 
Dantas 

11/02/2009




