
ES
TA

 R
EVIS

TA
 FA

Z PA
R

TE IN
TEG

R
A

N
TE D

O
 D

IÁ
R

IO
 D

E N
O

TÍCIA
S

 E N
Ã

O
 P

O
D

E S
ER

 VEN
D

ID
A

 S
EPA

R
A

D
A

M
EN

TE.

0 3 0 3 1 8

Pág. 7, 8, 9 e 10

O Lixo e para Reciclar

E do Planeta vamos cuidar!

InfantArio da Rochinha



Mandava limpar as estradas, 

os jardins, os parques…

não queria ver lixo em lado 

nenhum!

Se eu mandasse 
no mundo
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Adoro lixo! O problema é 
que estas crianças não 
gostam de ver tudo sujo! 

É tão bom encontrar Malta amiga 
do Ambiente! Esta semana fomos 
até ao Infantário da Rochinha onde 
conhecemos meninos e meninas 
maravilhosos, inteligentes e muito 
conhecedores das boas práticas 
ambientais! A nossa equipa ficou 
rendida à simpatia dos nossos 
novos amiguinhos que mostraram 
os seus talentos na pintura, poesia 
e até na música! Temos trabalhos 
fantásticos para mostrar. O Lixo foi o 
tema escolhido e desenvolvido pelas 
crianças do Infantário. 
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Mafalda Beatriz, 6 anos



Sabias que?Lixo, 
Reciclar

Uma pessoa em média 
produz 40.000 Kg de 
lixo na sua vida inteira, o 
equivalente ao peso de um 
avião comercial! 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

Com 30 caixas de cereais 
usadas pode-se fazer uma 
embalagem de cartão 
suficiente para embalar um 
frigorífico.

Com 5 garrafas de 
água usadas de 1,5 
L pode produzir-se 
fibra têxtil suficiente 
para fazer uma t-shirt 
tamanho XL.
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Centro de Congressos  
Casino da Madeira

24 de Março
25 de Março 

Compre numa 
loja DN

Os automóveis 
provavelmente 
terão muitas peças 
produzidas graças 
às latas de conserva 
que colocamos no 
ecoponto.   

PEÇA DE TEATRO



Uma lata de alumínio pode ser 
infinitamente reciclada sem 
perder qualidade.

Uma garrafa de plástico 
leva em média 500 anos 
para se decompor. 

3 Kg de resíduos orgânicos 
dão origem a 1 kg de 

fertilizante.

Seis milhões de 
toneladas de lixo são 
jogadas no mar todos 
os anos. Na maior parte, 
plástico.  

4

Milhares de criaturas 
marinhas morrem 
ao comer sacos de 
plástico achando que 
são águas-vivas. 

Os pacotes de leite 
podem dar origem a 
capas para livros. 

1 Litro de óleo 
alimentar usado 
pode contaminar, 
de uma só vez, 1 
milhão de litros 
de água. 

Para produzir 100 folhas de 
papel é necessário: 1 árvore 
de 2 metros de altura, a 
energia de 50 lâmpadas 
e 50 litros de água. Para 
produzir 100 folhas de papel 
reciclado são suficientes: 2 
revistas velhas, 8 lâmpadas 
e 8 litros de água.  

Com 27 garrafas de plástico 
reciclado pode-se produzir uma 
camisola polar e com 67 garrafas 
o acolchoado para um edredão de 
cama de casal.

Toma nota !
Está a decorrer nos arruamentos do Funchal a campanha 

“Lixo, é no contentor”. Promovida pela Câmara Municipal, 

esta campanha pretende alertar os munícipes para a correta 

colocação dos sacos do lixo dentro dos contentores. Estão 

a ser colocados autocolantes nos sacos que estão fora dos 

contentores, sensibilizando todos os munícipes para a correta 

deposição dos seus resíduos nos contentores adequados.



vamos 
pintar! 5

SOPA DE 
LETRAS

Trabalho desenvolvido pelo aluno 

Daniel, do 4ºA da EB1 do Boliqueime

AMBIENTE
Árvore, 

Rios, 
Frutos, 

Animais, 
Flores,

Ambiente, 

Arbustos 

Cogumelos



DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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O Funchal tem mais de 2000 papeleiras, mais de 1500 

contentores públicos e mais de 300 ecopontos, entre muitos 

outros equipamentos de recolha de resíduos específicos! 

A Câmara Municipal do Funchal está a investir na recolha 

seletiva e vai entregar gratuitamente este ano 1.180 ecopontos 

domésticos e 4.000 compostores a famílias carenciadas do 

concelho.

Toma nota !

A MAltA foi Ao 

infAntArio! 

Todas as 
crianças do 
Infantário 

sabem 
separar o 

lixo!



A MAltA foi Ao 

infAntArio! 
A Malta do Diário anda sempre a contar os dias que faltam para as 

visitas às escolas. No Infantário da Rochinha fomos surpreendidos 

com tamanha criatividade das crianças, mas vamos contar 

exatamente como tudo aconteceu!

Como bons amigos que são, os miúdos esperavam-nos no pátio. Um 

pátio multicolorido e que nos deixou com vontade de ali ficar a brincar. 

Reparámos que havia um pequeno palco, decorado com um tapete 

vermelho e lembrámo-nos logo da passadeira vermelha!

Cumprimentámos toda a gente à chegada, explicámos o nosso 

projeto e antes da entrada espetacular do Agadoizó e do Estepilha, 

as crianças mostraram os seus talentos, devidamente preparados 

para esta Festa da Malta! 

De pé e com a ajuda das educadoras Mariana Pestana, Cristina 

Ornelas, Isabel Fernandes, Edna Vieira, Mariana Gouveia, Beatriz 

Ornelas e Carlota Nóbrega a criançada começou a declamar os seus 

poemas que nos alertavam para a importância de reduzir, reutilizar 

e reciclar. Ficámos impressionados com o fato de todos os meninos e 

meninas já saberem falar inglês. Declamaram os poemas em inglês!!! 

Fenomenal!

Fenomenal foi também o desfile que realizaram com materiais 

reciclados. Tiveram tantas ideias fantásticas!

O nosso amiguinho Pedro Silva, o técnico da Câmara Municipal 

do Funchal, explicou o quão importante é reduzir, reutilizar e 

reciclar e quão importante é separar o lixo devidamente. Os 

miúdos perceberam tudo direitinho e até já sabiam onde deveriam 

deitar o vidro, o papel, o plástico, as pilhas, os óleos, etc. São uns 

espertalhões! Ainda houve tempo para uma dança, ao som da música 

“Planeta Azul”.

Era chegada a altura de entrarem em cena as nossas mascotes. As 

crianças estavam super entusiasmadas e começaram logo a gritar:

Estepilhaaaaa, Agadoizóooooooooooooooo!

Os dois apareceram de imediato, entusiasmados para trocar 

abraços e brincar com os mais pequeninos. Notámos que ficaram 

tão contentes que davam miminhos aos nossos amigos como se já os 

conhecessem há muiiiiiiiiiiiiiiiitooooooooooo tempooooo. 

Quem é nosso amigo uma vez, é amigo sempre e isso a gente sente!

As nossas mascotes saíram e os meninos iam dizendo adeus, na 

esperança que elas ainda os ouvissem pelos corredores. O que nós 

ouvimos, com a devida atenção, foi o agradecimento especial que a 

senhora Diretora do Infantário fez à Malta por termos visitado este 

infantário!

Adorámos conhecer mais um estabelecimento de ensino. Adorámos 

ver os vossos trabalhos, mas o melhor disto é que juntos vamos salvar 

o mundo e isso para nós é tudo!
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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! 

Ana Rodrigues

Diretora do Infantário  

O nosso Infantário tem mais de 100 alunos. Estamos a 
desenvolver um trabalho que tem a ver com uma ideia e um 
conceito diferente de infantário e de colégio, pois no último 
ano abrangemos também o 1º ciclo. Optamos por não seguir 
uma única metodologia. Nós estudamos várias metodologias 
e escolhemos o que de bom tem cada uma delas. Temos a 
metodologia do movimento da escola moderna, Waldorf  
(somos uma escola muito sorry), e mais recentemente 
adotamos  a metodologia CLIL. Os nossos alunos aprendem 
através do experimentar, do fazer (hands on); do ver; contatar; 
tocar e mexer.
Temos parceria com a Esfuma, por exemplo. Vem um elemento 
de lá à nossa escola e assim conseguimos proporcionar aos 
nossos alunos o primeiro contato com o futebol. Também 
temos como parceiros a Inforeasy, que nos assegura que os 
nossos meninos vão ter o seu primeiro contato com as novas 
tecnologias; A Explica que vai aos ATL’S e com o Clube Naval 
que nos ajuda a desenvolver outro tipo de atividades como a 
ginástica rítmica. Como atividades extracurriculares temos a 
biodanza, a dança criativa, o yoga e a música.
Temos oito salas no infantário, desde os zero aos 5/6 anos 
e temos quatro salas que estão dedicadas ao primeiro ciclo. 
Quero referir, ainda, que nós somos, há seis anos, uma escola 
bilingue. Temos o projeto English at Rochinha que faz com que 
as nossas crianças dos zero ao 1 comecem a ouvir falar inglês 
tal como ouvem o português para que, à medida que vão 
crescendo, comecem a aplicar todas essas palavras no seu dia-
a-dia. Nós escolhemos sempre o melhor para os nossos alunos 
e queremos que os pais se sintam seguros ao deixar os seus 
filhos aqui e que as suas expetativas não sejam defraudadas!

O tema escolhido pelo Infantário foi o Lixo. Demos 
uma pequena palestra para sensibilizar os 
meninos para a importância de reduzir, reutilizar 
e reciclar, assim como para a necessidade de 
separar o lixo devidamente. De facto, estes 
meninos já tinham feito uma visita guiada à 
Estação de Transferência de Resíduos Sólidos do 
Funchal e já tinham algumas noções sobre esta 
matéria. 
As crianças surpreenderam bastante porque nos 
falaram da política dos 3 R’s e isso é gratificante. 
De facto, cada vez mais, nas escolas, se preparam 
estes temas e se desenvolve uma consciência 
mais cívica e é inevitável. É urgente fazermos 
algo e um pequeno gesto fará toda a diferença. 
O importante é semearmos algo hoje para mais 
tarde podermos colher os frutos. A nossa intenção 
é darmos força às boas práticas ambientais 
e fazer com que estes meninos mudem certos 
hábitos e até os hábitos dos mais velhos.
É necessário que as pessoas percebam que é 
possível reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, por 

Pedro Silva

 Técnico do Departamento de Ciência da 

Câmara Municipal do Funchal

exemplo, quando formos ao supermercado. 
É preferível comprarmos a peso tanto a 
fruta como a carne. Assim evitamos os pré-
embalados que além de serem mais caros 
ainda produzem mais resíduos. Desta forma, 
poupamos não só dinheiro, como também 
evitamos o desperdício. Reutilizar, tal como 
o próprio nome indica, é voltar a usar. É dar 
novos usos em vez de deitar fora. Na realidade, 
reutilizar não produz tanto impacto como o 
reciclar. Quando reciclamos estamos sempre 
a valorizar os resíduos. É fundamental separar 
para reciclar e se for para deitar algo fora há 
que fazer a devida separação. Separar o lixo já 
é um grande passo e o somatório das nossas 
atitudes e dos nossos gestos fará uma enorme 
diferença no futuro!
As pessoas têm que perceber que não podem 
continuar a deitar fora os recursos do nosso 
planeta. É insustentável! É preciso agir, é 
preciso preservar a Terra!

UM poeMA pArA 
A MAltA ! 



119UM poeMA pArA 
A MAltA ! 

The world says tank you!

A política dos 3 r´s, nós vamos ensinar, 

Reduzir, reutilizar e também reciclar.

O lixo queremos reduzir,

a imaginação vamos usar,

para o planeta não poluir,
bora lá reciclar!

É muito importante reciclar

para a poluição evitar,
é no ecoponto colorido 

que o lixo vamos separar.

Glass in the green bin,
paper in the blue,

plastic in the yellow 
and the world says tank you. 

Reciclar é importante,

Não custa nada separar,

Cada lixo tem o seu

Devido lugar.

Água contaminada não

Serve para beber 

Sem água saudável não

Se pode viver

Há um planeta azul 

Da cor do mar 

Planeta redondo 

Que está sempre a girar 

Chama-se terra

 onde eu posso viver 

Por isso eu sei que quero o proteger 

Uma bonita 

cançao

S
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O ar poluído não

Se pode respirar 

Plantar árvores é preciso 

Para o renovar 

O ruido também polui

Não é bom para o ambiente

Tratar bem do planeta é

Melhor pra toda agente 

Há um planeta azul 

Da cor do mar 

Planeta redondo 

Que está sempre a girar 

Chama-se terra

onde eu posso viver 

Por isso eu sei que quero o 

proteger 

Planeta Azul

(Sónia Araújo)



A MinhA

Arte12 Conselhos 
5 estrelAs

Devemos usar o caixote do 

lixo para pôr o lixo lá dentro, 

para o carro do lixo levar 

para um sítio muito especial.

David, 4 anos   Os caixotes de reciclagem são: o 
verde- colocamos garrafas de vidro; 
o azul- para o papel; o amarelo- 
garrafas de plástico e o vermelho 
serve para as pilhas.   
Addam, 4 anos

Os peixes morrem quando 
tem lixo no mar, devemos limpar 
o mar. 
Mariana, 4 anos 

Não devemos deitar o lixo 
no mar, se deitarmos os animais 
ficam presos, a tartaruga, 
os peixes e as baleias.
Tomás F. 4 anos

Não devemos deitar o lixo no 
chão, porque é feio e no mar 
também não porque os peixes 
podem ficar presos. 
João Pedro, 4 anos

Não deitar o lixo no mar para 
os peixes e golfinhos não 
ficarem presos. Devemos 
deitar o lixo nos caixotes.
Roberto, 4 anos



Martim, 5 anos

Nicole, 3ºano

Addam, 4 anos G
uilherm

e,5
 anos

Francisco R
odrigues, 4

 anos

A MinhA

Arte 13
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Para o lixo deito papel, plástico e vidro. 

O papel ponho no papelão, o plástico no 

embalão e o vidro no vidrão.
Alice Grelo, 5 anos 

grAndes

ideiAs
Projeto Reciclagem

Sala dos Pica-Paus
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Deito para o lixo as pilha.
Dinis Berenguer, 4 anos  

Para o lixo, jogo várias coisas, entre as quais comida. Rodrigo Wang, 5 anos 

Jogamos fora muitas coisas, 

devemos fazer reciclagem!

Martim Nóbrega, 4 anos  

Deito fora papel e comida…

Guilherme Diogo, 5 anos 

As nossAs estrelAs
Para o lixo deito papel, plástico e vidro. 

O papel ponho no papelão, o plástico no 

embalão e o vidro no vidrão.
Alice Grelo, 5 anos 

diA de festA!

 pArAbens!
Gonçalo Silva
02/03/2012

O que é que 
costumas deitar 

para o lixo?

Maria Leonor Teixeira

03/03/2010

Francisco Olim
07/03/2016

Maria Júlia 
02/03/2010

Maria Clara
05/03/2008

Victória Rodrigues
07/03/2016

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

Daniel
04/03/2008

Bernardo
08/03/2008

Giovana Lalá
09/03/2015




