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Os fantasticos GuardiOes 

do Planeta 

EB1    PE com Creche da Nazareé



Não deixava ninguém apatanhar 

as plantas, mandava cortar a relva 

e não deixava ninguém poluir o 

mar!

Se eu mandasse 
no mundo
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Sim, sim… Amigos… Só 
querem cuidar do Planeta 
e nem foram capazes 
de sujar um bocadinho… 
Arghhhhh!

As nossas visitas às escolas estão 
cada vez melhores! A equipa da 
Malta tem sido surpreendida pela 
criatividade e simpatia dos alunos, 
professores e pessoal auxiliar. 
Desta vez, fomos até à Escola 
Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar 
e Creche da Nazaré, onde ficamos 
de coração cheio com os trabalhos 
apresentados pelos mais pequenos. 
A festa foi maravilhosa! Vejam com 
atenção os trabalhos desta semana 
dos novos amigos da Malta! 
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Guilherme Santos

8 anos



Sabias que?Guardiões 
do Planeta 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

Se cada um de nós fizer a 
sua parte, todos salvamos 
o Planeta! Escolhe produtos 
agrícolas produzidos na tua 
localidade. A agricultura 
intensiva é muito nociva para 
o ambiente. 

3

Centro de Congressos  
Casino da Madeira

24 de Março
25 de Março 

Compre numa 
loja DN

Se aprenderes o que significa 
a regra dos 3 R’s podes 
salvar o Planeta! Reduz o lixo 
que produzes. Reutiliza os 
resíduos dando-lhes um novo 
uso! E Recicla para poupar os 
recursos do Planeta

TEATRO CINEMA

Não são precisos 
superpoderes para salvar 
o Planeta! Tens o poder de 
poupar água quando tomas 
banho ou lavas os dentes!

Um bom Guardião aprende 
quais são os comportamentos 
corretos. Utiliza produtos 
biodegradáveis para as 
limpezas domésticas e, assim, 
reduzes a quantidade de 
químicos que são enviados para 
o meio-ambiente.      

Percebe a diferença 
entre “EU Quero” e “EU 
Preciso”. Transforma o teu 
comportamento e torna-te 
um verdadeiro “Guardião do 
Planeta”. 
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vamos 

pintar!

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



Toma nota !
Para além da reutilização, é muito importante começar a 

poupar os materiais que temos à nossa volta. Não se deve 

deitar fora os aparelhos que ficam avariados e também 

não se deve mudar de telemóvel só porque não gostamos 

do nosso. É muito importante poupar água nas tarefas que 

fazemos no dia a dia. Por exemplo, quando estás a lavar 

os dentes, a tomar banho, ou quando estás a ajudar a 

lavar a loiça, fecha sempre a torneira da água quando não 

estiveres a usar esse líquido precioso! 

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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Que desenhos 
tão bonitos! 
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grandes

ideias
Projeto Reciclagem

Trabalhos desenvolvidos pelos alunos
da EB1/PE com Creche da Nazaré

Os guardiOes dO Planeta 

estaO na nazareé! 



Passámos uma tarde magnífica na Escola Básica do 1º Ciclo 

com Pré-Escolar e Creche da Nazaré.  Fomos recebidos pelo 

Diretor Carlos Duarte que rapidamente nos elucidou sobre 

os trabalhos que os alunos iriam apresentar. Feito o sumário, 

deslocámo-nos para o pavilhão, onde as crianças aguardavam 

a nossa chegada.

Demos um olá gigantesco à criançada, falámos da nossa 

Revista A Malta do Diário, apresentámos os nossos parceiros 

da Câmara Municipal do Funchal, a Fernanda Andrade e o 

Filipe Pereira, e prometemos uma surpresa muito especial: a 

visita de duas estrelas fantásticas. 

Depois de palmas e dos muitos sorrisos, foi a vez do senhor 

diretor fazer um lindo discurso de boas-vindas. Logo depois, 

o nosso amigo da Malta, o Filipe Pereira, técnico da Câmara 

Municipal do Funchal, deu a sua pequena, mas enriquecedora 

lição, centrada no tema escolhido por esta escola: “Os 

Guardiões do Planeta”. 

Os meninos ouviram tudo com muita atenção e participaram 

na aula ativamente. Pouco depois, subiram ao palco dois 

pequenos apresentadores, o Martim e a Maria Moreira. 

Explicaram-nos a sequência das atividades que estavam 

reservadas para esta Festa da Malta. Os apresentadores 

estavam lindos e falaram muito bem! 

Ficámos encantados ao ouvir as músicas entoadas pelas 

crianças, algumas delas acompanhadas por danças 

magníficas! Foi um grande orgulho ver que ali, na Escola 

da Nazaré, os nossos amigos são mesmo talentosos! Por 

isso também queremos dar o mérito às professoras de 

Educação Musical, a Noélia Gomes e a Mariana Malhão que se 

empenharam muito nesta tarefa.

E tal como o prometido é devido, foi a vez de entrarem 

as nossas mascotes que arrancaram gritos de alegria e 

muitas palmas aos nossos amigos e amigas! Foi uma festa 

maravilhosa! 

Atenção!!!

Para a semana vamos à tua escola.

Não acreditas?!!!

Então espera para ver!

 

7Os guardiOes dO Planeta 

estaO na nazareé! 

s



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! 

Carlos Duarte Fernandes

Diretor da Escola 

Nós estamos neste edifício deste 1997. Foi nessa altura que 
passamos a funcionar com a escola a tempo inteiro. No ano 
passado foi feita uma reorganização da rede escolar. Foi-nos 
acrescentado, aqui à escola, os infantários das redondezas: 
o Infantário Carrossel e Girassol. Atualmente, temos crianças 
desde o berçário (desde os 5 meses) até aos 10 anos (4º ano), 
num total de 490 alunos.
Ao longo do ano tentamos desenvolver um leque variado 
de atividades, não só no plano curricular, como também 
nas atividades de enriquecimento. Música, dramatização, 
expressão plástica e educação física são indispensáveis para 
o desenvolvimento das crianças, além dos projetos que são 
transversais como, por exemplo, o projeto eco escolas. 
Fazemos parcerias com a Câmara Municipal, em projetos 
dentro desta temática da defesa do ambiente e quando 
precisamos de transportes recebemos essa ajuda extra. 
Temos parcerias com a Junta de Freguesia, onde participamos 
nas atividades desenvolvidas e recebemos, da parte deste 
organismo, materiais e transportes que possamos precisar. 
Neste rol de ligações importantes, também estabelecemos 
parcerias com alguns departamentos e direções da Secretaria 
Regional da Educação e com alguns clubes desportivos, onde 
os miúdos podem praticar patinagem, andebol e futebol. 
Nestes dias, aqui na escola, decorrerá a feira do livro, depois da 
Páscoa avançaremos com a semana das artes, uma iniciativa 
em que convidamos alguns pintores, atores e grupos de 
dramatização da DSEAM.
A escola é grande, mas tem um corpo docente bastante ativo 
com iniciativa. Com muito trabalho, nós temos conseguido 
melhorar e proporcionar aos nossos alunos experiências a nível 
pessoal, social e até mesmo global. Queremos que nestes anos 
encontrem os alicerces necessários para vingarem na vida! 

É de elogiar toda a atividade que nos faça refletir, 
sobre o nosso comportamento, e o impacto que 
este tem na natureza! A escola da Nazaré está 
de parabéns, pois conseguiu envolver e motivar 
os alunos. Estes foram fantásticos nas atividades 
que desenvolveram, assim como, na preocupação 
demonstrada acerca da saúde do nosso Planeta. 
Vi aqui muitos Guardiões do Planeta, crianças e 
adultos preocupados e empolgados para fazerem 
a sua parte para salvá-lo!
Talvez pareça que as ações de uma única pessoa 
não fazem a diferença no Planeta, mas na 
verdade, há várias formas para ajudar a salvar 
o Planeta a partir das nossas casas! Devemos 
começar por aprender o que não devemos fazer 

Filipe Pereira

Técnico do Departamento de Educação 

da Câmara Municipal do Funchal

e o que podemos fazer, para mudarmos os 
nossos comportamentos, como usar menos 
água, conhecer os produtos que nunca 
devemos deitar no ralo ou mesmo no solo, 
preferir produtos locais e reduzir o consumo de 
eletricidade.
Desde modo, estaremos certamente a fazer a 
nossa parte para salvar o planeta.
Há muitas entidades, para além da escola, que 
têm projetos e técnicos qualificados para te 
ajudar a perceber quais as atitudes corretas a 
ter, assim como, os problemas específicos da 
tua região, para juntos podermos mudar as 
atitudes e fazer a diferença!

mensagens Para 
a malta
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Lá, no jardim da minha Escola,
vejo borboletas no ar,
a dançar.
Oiço grilos a cantar
mas que grande alegria!

Há coisas giras!
Arbustos que cantam…
margaridas coloridas…

Até vejo um caracol
com os pauzinhos ao sol.
Um besouro e libelinhas,
a esvoaçar
e um bicho-de-pau a se transformar!

Formigas, aranhas e vespas
estão a cantar lá, lá, lá, …
Tão divertidas que estão.
Os girassóis andam 
um pouco tristes,
tem chovido no jardim;
dia e noite, noite e dia!
Patrícia, 2º C

No jardim da minha Escola, 
vejo a lagartinha a roer a folha
e a formiga a comer a uvinha
 miudinha.

Que coloridas e belas são as árvores no jardim,
tão bem aprumadinhas,um arco-íris sem fim.

Olhem os colegas no recreio,
a brincar comigo à roda,Enquanto os animais espreitam 

curiosos,A ouvir a música do gafanhoto.
Constança Barbosa, 2º C
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No jardim 
Da minha escola
Gosto de brincar
À sombra de uma árvore
E tirar um livro da minha sacola.
Rodrigo, 2º C

Vejo o sorriso
De uma formiguinha
Levando às costas
Uma rica sementinha!
Sérgio, 2º C

Lourenço P
aulo C

am
acho, 3

ºA

Dá um LIKE na 

nossa página de 
Facebook:

www.facebook.com/

amaltadodiario
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Ana Leonor, 3ºC

Lo
ur

en
ço

, 2
ºB

Ya
ra

, 5
 a

no
s

M
atilde S

ousa, 4
ºA

, 9
 anos

Lourenço P
aulo C

am
acho, 3

ºA



14
Não poluía o mar, cuidava bem das 

plantas, não cortava as árvores e não 

poluía o ambiente.
Iara Bianca, 9 anos 

João Tomé Faria, 2ºB

Ana Clara, 3º A, 8 ANOS

G
ustavo J

osé R
odrigues, 3

ºA
 

Lara S
ofia, 4

ºC

M
aria Inês Teixeira, 3

ºano, 8
 anos
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Não poluía o mundo!Beatriz José, 8 anos  

Não queimava árvores, 
não matava animais e não queimava ervas.Guilherme Luís, 11 anos  

Não deitava lixo para o mar, 

não matava os animais e não 

construía casas no meio de 

uma floresta.

Preciosa Sousa, 9 anos 

Dizia para fazerem 

menos poluição no meio 

ambiente e dizia para 

separarem o lixo.

Ana Matilde, 9 anos  

as nOssas estrelas
Não poluía o mar, cuidava bem das 

plantas, não cortava as árvores e não 

poluía o ambiente.
Iara Bianca, 9 anos 

Bernardo
10/03/2012

Se fosses um 
Guardião do 

Planeta o que 
é que farias 

para ajudar o 
ambiente?

dia de festa!
 Parabens!

Mariana Abreu
12/03/2010

Yasmin Berenguer
13/03/2017

Salvador Cruz
13/03/2015

César Gouveia
06/03/2012

Maria Leonor Carvalho
15/03/2010

Eva Martins
16/03/2012

Francisco Rodrigues 
10/03/2010

Luís Miguel
13/03/2008

Pedro Camacho
16/03/2013

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

Daniel Jardim
13/03/2013




