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Alunos alertam para os

 perigos das plantas invasoras

EB1    PE da Ladeiraé



Mandava construir só carros 

elétricos.

Se eu mandasse 
no mundo
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As plantas invasoras são 
minhas amigas! Eu gosto 
de invadir TUDO!
 T-U-D-O!!!

Temos trabalhos fantásticos para 
mostrar nesta Revista! Os alunos 
da Escola Básica do Primeiro Ciclo 
com Pré-Escolar da Ladeira, em 
Santo António, esmeraram-se 
na apresentação de trabalhos 
sobre o tema da semana: Plantas 
Invasoras! A Festa foi um sucesso e 
aprendemos muitas coisas novas, 
graças à excelente preparação dos 
meninos e das meninas e graças à 
aula do nosso amigo Carlos Eduardo, 
o biólogo da Câmara Municipal do 
Funchal. 

2

Martim Estanqueiro, 

7 anos
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25 de Março 

Compre numa 
loja DN

TEATRO CINEMA

Algumas plantas invasoras 
podem produzir até 1 milhão 
de sementes por ano e 
que essas sementes são 
facilmente transportadas 
pelo vento.

As plantas invasoras são 
trazidas de outra parte 
do Mundo? E que, por 
não nascerem no local 
naturalmente, competem com 
as outras plantas por recursos 
(água, nutrientes, luz, espaço), 
chegando, por vezes, 
a substitui-las.

As plantas invasoras 
transportam 
substâncias prejudiciais 
para o solo, impedindo 
as nossas plantas de 
crescerem.. 

Os incêndios ajudam 
as plantas invasoras a 
nascerem, pois o calor 
estimula a germinação 
das sementes. 

As plantas invasoras 
precisam de uma 
grande quantidade 
de água e por essa 
razão, existe menos 
água disponível para os 
outros seres vivos.
 As plantas invasoras são 

das maiores ameaças 
à biodiversidade e à 
economia, a nível mundial. 
Na Europa, por ano, são 
gastos mais de 10 biliões, 
no combate e gestão 
dessas plantas.

O ser humano é 
responsável pela grande 
maioria das invasões 
biológicas que acontecem 
pelo Mundo, pois traz, 
de forma intencional 
ou acidental, plantas e 
animais que não fazem 
parte do ambiente onde 
são inseridos.



TENS UMA IMAGINAÇÃO 
TÃO BOA, MAS TÃO BOA QUE

 ADORAS INVENTAR HISTÓRIAS 
E PERSONAGENS?

ENTÃO TEMOS 
O DESAFIO CERTO 

PARA TI! 

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

 Não te esqueças de meter o Agadoizó 
e o Estepilha e manda a tua criação 

para malta@dnoticias.pt. 
Até ao dia 24 de março de 2018.

Oferecemos bilhetes para 
o cinema!

APOIO:

1

2

3

REGULAMENTO
Envia o teu melhor desenho ou história e habilita-te 
a ganhar 4 bilhetes de cinema!

PARTICIPAÇÃO: 

1 – Tens entre 4 a 16 anos e gostas de desenhar ou de 
escrever histórias? A Malta do Diário premeia, todas as 
semanas e até ao fim do ano os melhores trabalhos.
2 - Para participar no passatempo, o interessado 
apenas deve enviar um desenho ou uma história, com 
tema livre para o email malta@dnoticias.pt
Atenção: A inscrição deve ser feita pelos encarregados 
de educação e só será válida quando no email, junto 
da inscrição, constarem os seguintes dados:nome 
da criança, fotografia da criança e contato telefónico.

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO:

PRÉMIO | 1 VENCEDOR 
4 VOUCHERS DE CINEMA NOS MADEIRA

Estes podem ser utilizados em qualquer sessão de 
cinema nos CINEMAS NOS, no Forum Madeira. 
Para utilizar o prémio, o vencedor apenas necessita 
apresentar o voucher num balcão dos CINEMAS NOS.
1 - Os vencedores dos prémios serão decididos por um 
júri da Malta do Diário. O critério para a atribuição dos 
prémios será a originalidade dos trabalhos. Os 
vencedores serão identificados nas edições de sábado 
da Malta do Diário, com a apresentação do trabalho, 
a fotografia da criança e o seu nome.
2 - Ao submeter a inscrição e envio da fotografia para 
este passatempo, os participantes estão a autorizar 

a divulgação pública das imagens enviadas pelos 
próprios, bem como aceitam a cedência dos 
contactos disponibilizados para marketing e 
divulgação de iniciativas da Malta. Aceitam também 
a divulgação das mesmas na página oficial do 
Facebook quer do Diário, quer da Malta bem como 
na sua plataforma online em dnoticias.pt 
e malta.dnoticias.pt

3 - O DIÁRIO reserva-se ao direito de alterar este 
regulamento, ou condições de participação, se assim 
achar necessário e for benéfico para a iniciativa. 

CONDIÇÕES:

1-O prémio deve ser utilizado até à data de validade 
do mesmo. Será da responsabilidade do vencedor 
o uso atempado deste.
2-O vencedor deve reclamar o prémio nas 
instalações do Diário de Notícias na Rua Dr. Fernão 
de Ornelas, nrº56, r/c, de 2ª a 6ª feira, no horário 9h 
- 12h30 e 14h30 - 18h, num prazo de 10 dias a 
contar da data de publicação do respetivo vencedor 
na Revista Malta. 

Saiba mais em: http://iniciativas.dnoticias.pt/
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6
grandes

ideias
Projeto Reciclagem

Trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
da EB1/PE da Ladeira, Santo António

Os amigOs da malta 

na escOla da ladeira! 



Foi logo no início da semana que demos um pulinho à 

Escola Básica da Ladeira. Mais uma escola que tinha tudo 

preparado para a nossa chegada. Muitos desenhos alusivos 

ao tema da semana: “Plantas Invasoras”; canções e até 

quadras. A diretora da escola, a simpática Maria José da 

Silva, fez um pequenino discurso aquando da chegada da 

Malta. Logo depois, apresentámos o nosso projeto a toda 

a comunidade escolar e pedimos a devida atenção dos 

meninos e meninas para a aula do nosso amigo Carlos 

Eduardo Nóbrega, o biólogo do Parque Ecológico do 

Funchal, que explicou, detalhadamente, o que são plantas 

invasoras e inclusivamente levou plantas para que todos 

pudessem perceber que há muitas plantas dessas por toda 

a ilha. 
Acabada a aula, estávamos todos muito mais esclarecidos 

sobre esta matéria, e, claro, não queríamos esperar 

mais tempo para ver as surpresas que esta escola tinha 

reservado para nós. As crianças leram, em voz alta, algumas 

quadras que nos alertavam para o facto das plantas 

invasoras serem uma grande ameaça para o bem-estar 

ambiental e cantaram quatro canções: “ Viva a Floresta”; 

“ Dia da árvore- A floresta; “ Escola Solidária-Hino da 

Ladeira” e “ Eu sou eco-cidadão”. Verdade seja dita! As 

crianças cantaram muito bem!!! Provaram que são os 

melhores amigos do ambiente e isso é fantástico! Nós só 

temos a agradecer.

O momento mais aguardado da tarde, para a criançada, 

era a entrada do Agadoizó e do Estepilha, no pavilhão 

onde todos se encontravam e isso aconteceu pouco tempo 

depois. Os dois entraram de mansinho para espanto de 

todos e, claro, toda a gente quis cumprimentá-los! A Malta, 

como sempre, tirou imensas fotografias para eternizar estes 

momentos. Saímos desta escola radiantes e convictos de 

que tínhamos aumentado o número de amigos que vão 

ajudar a tornar o nosso planeta mais saudável e mais verde! 

Um bem-haja a todos e.…até para a semana! 

7Os amigOs da malta 

na escOla da ladeira! 



8 a nOssa festa! 

Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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91010 tem 
a palavra! 

Maria José Silva

Diretora da Escola 

A nossa escola tem atualmente 262 alunos, distribuídos pelo 
pré-escolar e 1º ciclo. É uma escola que funciona a tempo 
inteiro e que dá apoio a crianças com autismo. Nós temos 
um leque de atividades dirigido ao 1º ciclo, mas os meninos 
da pré também têm inglês, música e educação física para 
complementar as suas atividades.  O nosso grupo docente 
é muito organizado e trabalhador. Faz tudo pelos alunos e 
pela escola e funciona muito bem! 
Temos o nosso plano anual de atividades, algumas das quais 
contam com parcerias. Gostamos sempre de convidar os 
encarregados de educação, nomeadamente para a festa do 
natal, a festa do eco escolas e também para encerramento 
do ano letivo. Agora, na Páscoa, com as professoras de 
expressão plástica e com os professores titulares, vamos 
desenvolver uma série de atividades. Vamos reciclar 
materiais e elaborar o coelho da páscoa e o cesto para as 
amêndoas. 
Temos como parceiros a Secretária Regional de Educação, a 
Junta de Freguesia que nos ajuda com o transporte sempre 
que precisamos de fazer visitas de estudo ou quando 
precisamos de ir ao Arquivo para os alunos fazerem sessões 
de leitura.  É importante referir que nós frequentamos 
o espaço ludoteca da Câmara Municipal do Funchal e 
costumamos participar nas atividades de reflorestação das 
serras de Santo António. Fazemos, inclusivamente, a limpeza 
dos espaços verdes que estão à volta da nossa escola. A 
nossa missão é fazer valer certos valores como a autoestima 
e o bem-estar e obviamente ensinamos as crianças a saber 
estar e a saber ser!

Uma vez que as plantas invasoras são das 
maiores ameaças à biodiversidade a nível 
global, é muito importante a sensibilização 
junto da população e essencialmente dos 
mais jovens, para amanhã serem adultos com 
outra mentalidade e que procurem preservar 
a natureza. As invasões biológicas resultam na 
maior parte das vezes, de forma voluntária ou 
involuntária, da ação do homem, assim sendo, 
torna-se imperativo que todos nós tenhamos um 
papel ativo na resolução deste problema.
Para além da conservação do património 
natural e da disponibilização de infraestruturas 
para lazer e praticas desportivas, o Parque 
Ecológico do Funchal tem como principal 

Carlos Eduardo Nóbrega 

Biólogo, Parque Ecológico do Funchal 

objetivo a educação ambiental. Pois quando 
sensibilizamos uma criança, sensibilizamos 
também os encarregados de educação. O que 
tentamos fazer hoje na Escola da Ladeira, foi 
demonstrar quem somos, o que fazemos e o 
que ambicionamos. Hoje, os alunos para além 
de ficarem a conhecer um pouco da flora e 
fauna da Ilha, através de fotos e de exemplares, 
aprenderam como se pode estimar os anos de 
uma árvore através da contagem dos anéis 
de crescimento (Dendrocronologia) e o quão 
prejudiciais são as plantas invasoras. Houve 
ainda tempo para um pequeno jogo sobre os 
comportamentos a ter com vista à conservação 
da Natureza (o certo e o errado).

Quadras 
para a malta    
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1.
Plantas invasorasEstão por todo o ladoCausam muitos problemas

Os quais devem ser evitados.

3.
Quando pensamos em plantar

Pensamos em amor

Mas quando pensamos nas 

invasoras
Pensamos em horror.

4.
Superam barreiras geográficas

Mantendo populações instáveis

Devem ser vigiadas

Para não se tornarem 

desagradáveis.

2.
As plantas invasoras

São uma ameaça ao bem-estar 

ambiental

Mimosa, Austrália e Acácias

Podemos encontrar em 

Portugal.

Trabalhos dos alunos do 4º B e da professora Sandra

Não tenho 
direito 
a uma

 quadra?!
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Hino da Ladeira 
ESCOLA SOLIDÁRIA  
Letra – Professoras: Bernadete e Rita 
Adaptação da música: “Hino da Alegria”

I
Somos alunos
Motivados para colaborar
Na recolha de tampinhas
Para os outros ajudar.

Refrão:
A escola da Ladeira
Não gosta de poluição
É uma Eco escola
Que se entrega de coração.

II

Somos Solidários
Na proteção do ambiente
Ajudamos o “Tampinhas”
E o “Mundo” fica contente.

Refrão

--

Hino à árvore  

Letra – Alunos da EB1 

do Jardim do Mar 

Viva a floresta

Viva a beleza

Viva a árvore

Viva a natureza.

Árvore querida

Tu és tão amiga

Dás-nos tantas coisas

Para a nossa vida.

Cantam os pássaros

Alegremente

É uma grande festa

Para toda a gente.

Cada árvore plantada

Purifica o nosso ar

Por isso vamos todos

Muitas árvores plantar.

Árvore querida

Eu tenho a certeza

Tu és a melhor

Amiga da natureza.

Que músicas 
tão bonitas!
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Leonor, 3ºA

Margarida, 3ºB

Francisco Silva , 4ºA

Bruno, 3ºB

Trabalho C
oletivo da P

ré
Laura, 

18/03/2010

Teresa Teixeira
19/03/2009

Martim de Assis
22/03/2009
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Reutilizo e junto o lixo do chão.Carolina Maria, 9 anos, 4º B

Reciclo e planto plantas.

Liliana Melim,9 anos, 4º B   

Não deito lixo para o chão 

e se for preciso recolho o 

lixo que vejo.
Martim da Silva, 9 anos, 

4º B

as nOssas estrelas
Reciclo e limpo os jardins.

Rodrigo Jardim, 9 anos, 4º A 

Martim
18/03/2010

De que forma 
ajudas o 

ambiente?

dia de festa!
 parabens!

Gonçalo Jesus
20/03/2011

Marco Martins
21/03/2012

Laura, 
18/03/2010

Margarida Jardim
21/03/2008

Santiago Berenguer
22/03/2016

Teresa Teixeira
19/03/2009

Beatriz Rebolo
22/03/2008

Martim de Assis
22/03/2009

João Freitas
22/03/2010

Benedita Antão
22/03/2011

Soraia Aguiar
23/03/2009

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




