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Aqui somos felizes!
EB1    PE  Ribeiro Domingos Dias



Faria com que todas as crianças 

tivessem uma infância feliz como eu 

tenho. Todos os pais teriam tempo 

para brincar e estar com os seus filhos. 

Todas as crianças teriam família que 

lhes desse amor, carinho e uma boa 

educação. Faria deste planeta um 

lugar melhor.

Se eu mandasse 
no mundo
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Ana Carolina, 4º ano, EB1/PE 

Ribeiro Domingos Dias

E ninguém meteu água 
nesta festa! Que pena!

Mas que escola tão bonita, tão 
bem arranjada e cheia de pessoas 
simpáticas e sorridentes! Sentimo-
nos tão bem na EB1/PE Ribeiro 
Domingos Dias que a Festa da Malta 
foi simplesmente maravilhosa! 
Falámos sobre a Água (o tema 
desta semana), vimos os trabalhos 
fantásticos que os meninos e as 
meninas prepararam para a Malta, 
brincámos, dançámos e aprendemos 
coisas maravilhosas com a aula 
da Câmara Municipal do Funchal!
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3Sabias que?ÁGUA

O nosso corpo 
é constituído 
maioritariamente 
por água.

A Água constitui um 
recurso essencial à vida.

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

Água potável é aquela 
que apresenta todas 
as condições de pureza 
e higiene para ser 
consumida sem risco 
para a saúde.

Uma pessoa gasta 
cerca de 250 
litros de água por 
dia.No Planeta Terra a 

maior parte da água 
existente é salgada.

Podemos encontrar a água 
em 3 estados: Líquido, 
Sólido e Gasoso.

Toma nota !
A Câmara Municipal do Funchal tem 

uma grande campanha que se chama 

‘Desta Água, Beberei’, cujo objetivo 

é o de incentivar ao consumo de água  

da torneira no concelho, que é tida como 

uma das melhores do país!



4 grandes

ideias

Reciclar e Reutilizar 

Trabalhos dos alunos da Escola 
Ribeiro Domingos Dias



vamos 

pintar!

Já conheces o nosso site?
 http://malta.dnoticias.pt
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Aposto que 
não sabem 

pintar!



Toma nota !

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

Na Madeira e segundo dados de 2016 da Direção Regional 

de Estatística, a água distribuída através da rede pública rondou 

os 26,1 milhões de metros cúbicos! 57,1% da água distribuída 

destinou-se ao sector doméstico. 99,3% da população residente 

na Madeira é servida de água potável.

Uma malta mUito 
amiga do ambiente6

Vejam as 
imagens com 

muita atenção!



A Malta não tem parado um segundo desde que arrancou com 

as festas nas escolas. Ora vai para aqui, ora vai para acolá, mas 

a verdade é que estamos satisfeitíssimos com os amiguinhos que 

temos encontrado nas escolas e mais satisfeitos estamos com a 

ajuda que nos têm dado no que diz respeito aos cuidados a ter 

com o meio ambiente. A nossa última visita foi à Escola Ribeiro 

Domingos Dias. Uma escola lindíssima, colorida, cheia de vida e de 

gente que irradia energia. Uma escola que preparou tudo a rigor 

para nos receber. 

O subdiretor da escola, o Rui, deu-nos as boas vindas e logo 

depois todos os professores, alunos e funcionários, puseram-se 

de pé para cantar o hino da escola. Foi um momento arrepiante!

Ao microfone, dissemos:

Boa tarde meninos e meninas! Daí a uns segundos, ouvimos:

Boa tardeeeeeeeeeeeeeeee, Malta do Diáaaaaaaaaarioooooo!!!

Só de ouvirmos estas palavras já ficamos contentes e, claro, 

apressamo-nos logo nas apresentações porque estávamos 

curiosos para ver que atividades tinham estes meninos e meninas 

preparado para nós, mas antes prestamos todos muita atenção 

às explicações da Fernanda, a técnica de Educação da Câmara 

Municipal do Funchal, que falou muito bem sobre o ciclo da água. 

Lição dada e eis que era chegada a altura para acompanhar as 

atividades. Primeiro, fomos à sala da biblioteca para vermos uma 

série de experiências que estavam a ser feitas com a água. A 

professora Ilda, no fundo, queria que percebêssemos que a água 

tem propriedades muito diferentes dos outros líquidos: não tem 

cheiro, não ter cor, não tem gosto! Depois, fomos para a sala de 

música, onde os alunos estavam a pintar umas cartolinas gigantes! 

Desenhavam nuvens, gotas de água, árvores, etc…tudo a ver com 

o ambiente! Que fixe! Também se faziam desenhos com a utilização 

de película aderente, tudo sob orientação das educadoras Zita 

Spínola, Ana Rebolo e Ana Luísa.

No campo de futebol, decorriam as provas de perícia de bola, 

lançamentos ao cesto de basquete, extensão com locomoções 

variadas e badmínton, sob o comando do professor de Educação 

Física Alberto Gonçalves.

Estávamos tão entretidos com tanta coisa para fazer e ver que 

nem demos pelo tempo passar.

De repente, olhamos o relógio e era chegada a hora de 

chamarmos os nossos companheiros de viagem:

Agadoizóooooooooooooooooooo…..

Estepilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Venham! Venham!

E lá apareceram eles bem-dispostos, a saltitar e com os braços no 

ar…. Os meninos lá os acompanharam nas brincadeiras e pediram 

muito para tirar fotografias.Entre beijinhos e abraços lá fomos 

deixando a escola, mas levando, connosco, a amizade destes 

moços e moças e a certeza de que temos uma Malta amiga 

do ambiente! 

Obrigada!

Uma malta mUito 
amiga do ambiente 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! 

Paulo Vitória

Diretor da Escola 

A EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (RDD) afirma-se 
pelo sucesso escolar dos seus alunos sob o lema “Aqui 
eu sou feliz.”
Disponibiliza uma oferta educativa diversificada: 
Escola Associada à Unesco, Eco Escolas, Clube 
Braguinha, Clube de Desporto, Iniciação à 
Programação e Clube Quimicomania. Com as 
parcerias estabelecidas e projetos, os alunos alargam 
conhecimentos, desenvolvem competências que os 
tornam mais autónomos e os preparam para o futuro.
A Escola desenvolve projetos internos que valorizam 
a sua identidade, destacamos: Saúde Oral, Horta 
Biológica, Brigadas de Vigilância e RDD+.  
 Ao longo do ano são desenvolvidas atividades com 
grande envolvência e participação da família, tais 
como; a Festa de Natal, o Halloween, Carnaval, Feira 
do Livro, Caça Talentos e Festa Final. Valorizamos o 
Dia da Família, que faz parte do nosso ADN enquanto 
instituição, exultando e exponenciando os valores que 
a escola defende na sua ligação com a Comunidade.  
Assumindo-se como uma escola apelativa à 
comunidade, a RDD pretende dar a melhor resposta 
às solicitações daqueles que a procuram, com o 
objetivo de garantir um ensino de grande qualidade 
e cultivar um ambiente onde os alunos sejam 
verdadeiramente felizes.  

Foi uma aula espetacular aquela que 
a nossa grande amiga Fernanda Andrade 
preparou para os meninos e para as 
meninas da Escola Ribeiro Domingos Dias. 
Eles já sabiam muita coisa, mas ficaram 
muito impressionados com as explicações 
da nossa amiga sobre o ciclo da água 
e sobre a importância da água para a 
sobrevivência do nosso Planeta! Houve 
muitos braços no ar e muitas perguntas! 
Todas elas com respostas muito claras por 
parte da Fernanda! 

Uma  cançao 

para a Malta
 

Fernanda Andrade

Técnica do Departamento de Educação

da Câmara Municipal do Funchal  
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Hino da Escola

Nesta terra verdejante

Ilha por Deus abençoada

Edificaram nossa escola

E com esp’rança na sacola

Comecei a caminhada

A grandes e a pequeninos

O melhor terá p’ra dar

Será guia bem presente

A meu lado sempre em frente

Para a vida preparar

Ribeiro Domingos Dias

É seu nome de raiz

Vou guardar-te na memória

Ficarás na minha história

Pois aqui eu sou feliz

Nesta casa que é nossa

E nos faz acreditar

É imenso o seu valor

Para o mundo ter mais cor

Muitos sonhos desvendar

Neste mundo sem fronteiras

Quanto há para aprender

Com risos e brincadeiras

Transmitir boas maneiras

Saber estar e saber ser

Letra: Alice Alves e Elisabete Brito

Música: Joel Dimitri

Uma  cançao 

para a Malta
 

S

Os alunos 
cantaram 
tão bem! 

Impressionante!



A
na Leonor, 4

ºano

Beatriz,4º ano

Afonso e Tiago, 4ªano

Ana Maria, 3º ano

a minha

arte
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Beatriz,4º ano

Inês, 1º ano

Inês A
breu, 3

º ano

Lara, 3º ano

Leonor, 2
º ano A

Eva, 4ªano
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Sem ela nós não vivemos.

 Ana Carolina, 9 anos, 4ºano

Leonor José, 4ºanoMadalena, 1º ano

Trabalho Coletivo
Trabalho Coletivo

Margarida, 4ºano

Tom
ás P

assos, 3
º ano
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Todos temos sede, a água é 
que nos sacia a sede e água é vida!Ana Leonor, 9 anos, 4ano

A água é muito importante porque sem água não há vida.João Pedro, 10 anos, 4ºano

Sem água nós morremos.

Artur Freitas, 9 anos, 

4ºano

A água é importante 

porque sem ela nenhum dos 

seres vivos podia viver
Santigo Jesus, 
9 anos, 4ºano

as nossas estrelas
Sem ela nós não vivemos.

 Ana Carolina, 9 anos, 4ºano

dia de festa!

 parabens!

Tomás Gonçalves
19/02/2010

Maria Inês Passos 

21/02/2011

José  Guilherme  Faria 
Viveiros

20/02/2010

Porque é 
que a água é 
importante?

Vitor Hugo Sousa 
Marques 

18/02/2006

Estás quase a fazer anos e queres 
aparecer na nossa revista? 
Envia os teus dados para
 malta@dnoticias.pt




