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Mandava limpar as ruas e sempre 

que uma torneira estivesse 

a pingar mandava fechar.

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa:Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar 
da Lombada 
Artista:Sala Laranja, 4 anos. Educadoras Tânia 
Fernandes e Marco Azevedo. Assistente Marta Gomes

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Escreve para a Malta
Diário de Notícias 

Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 
9054-514, Funchal

ou

malta@dnoticias.pt
Publicidade:comercial@dnoticias.pt

Não gosto de poupar 
água! Arghhhhhhh!

Hoje vamos aprender lições muito 
importantes sobre a poupança 
de água! O tema desta Revista 
foi desenvolvido pelos alunos da 
Escola Básica do Primeiro Ciclo 
com Pré-Escolar da Lombada, em 
São Martinho. Depois de uma festa 
maravilhosa, com muita animação 
e gargalhadas, fomos brindados 
com o talento das crianças que 
prepararam trabalhos espetaculares 
para vos mostrar! 
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Beatriz Jardim, 9 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA



Sabias que?
COMO POUPAR ÁGUA? 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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Uma torneira mal 
fechada gasta 
cerca de 20 litros 

Regar as plantas de 
manhã ou à noite evita o 
desperdício causado pela 
evaporação. 

Num banho de imersão 
gastamos em média 
cerca de 250 litros de 
água. Num duche de 5 
minutos gastamos 
cerca de 25 litros. 

Podemos guardar a 
água da chuva para 
regar o jardim/ hortas, 
lavar o carro, lavar 
o quintal.

Manter a torneira 
fechada enquanto 
escovamos os 
dentes, economiza 
cerca de 12 litros.  

Lavar o quintal 
com mangueira 
gasta em média 
100 litros de 
água.

Colocar reguladores 
nas torneiras evita o 
desperdício de água.

Utilizar a máquina 
de lavar roupa ou loiça 
com a carga completa 
poupamos água 
e energia.

TEATRO CINEMA

NÃO PERCAS ESTE 
FIM DE SEMANA!

Centro de Congressos  
Casino da Madeira



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! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 28 de março de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Eva,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Eva, 7 anos



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! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 28 de março de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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6
grandes

ideias
Projeto Reciclagem

Trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
da EB1/PE da Lombada, São Martinho

Uma aventUra na 

escola da lombada! 
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Visitamos a EB1/PE da Lombada, em São Martinho! 

Foi um dia especial para a Malta porque era mais uma 

oportunidade que tínhamos para conhecer amigos 

novos e levar a nossa mensagem: “Como poupar 

água”.
Fomos muito bem-recebidos pela senhora 

Diretora Ana Paula e pela sub-diretora Cristina 

Andrade que fizeram questão de nos explicar, logo 

à chegada, o progrma que tinha sido planeado 

especificamente para a visita da Malta. Um programa 

interessantíssimo, deixem que vos diga!

Os meninos escreveram uma história sobre a vida de 

uma gotinha de água aventureira que decidiu procurar 

um novo mundo e se deparou com um cenário horrível 

de destruição da floresta e, consequentemente, do 

Planeta Terra! A gotinha aventureira, vendo o Planeta 

assim, não queria cair do céu e só com a ajuda de 

meninos, amigos do ambiente que recolheram o lixo 

espalhado pelo chão e plantaram árvores, é que a 

gotinha aventureira ganhou vida. Foi regando as 

árvores e, desta forma, ajudou também a floresta a 

crescer! Foi uma história verdadeiramente fantástica 

com encenação dos miúdos e com lindas canções à 

mistura! E mais... também recitaram quadras que nos 

deram dicas preciosas de como poupar água.

Esta escola apresentou-nos, sem margem para 

dúvidas, um bonito espetáculo e os nossos amiguinhos, 

o Agadoizó e o Estepilha, ficaram tão entusiasmados 

que mal as crianças terminaram a sua atuação, 

entraram pelo campo para fazer a Festa! 

Até para a semana! 

Uma aventUra na 

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

a nossa festa! 
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A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada 
fica localizada na freguesia de São Martinho, no sítio 
da Lombada. Foi no ano letivo 2008/2009 que a 
escola sofreu uma remodelação do edifício, tendo sido 
redimensionada pela SRES para receber os alunos da 
EB1/PE das Quebradas, entretanto desativada.
A EB1/PE da Lombada funciona em Regime de ETI 
e abre as suas portas das 8:30 às 18:30, destinando-
se a crianças entre os 3 e os 10 anos de idade. As 
aulas curriculares ocorrem todas no turno da manhã 
e as atividades de enriquecimento curricular à tarde. 
Disponibiliza, ainda, para os alunos interessados aulas 
gratuitas de Karaté.
De entre os vários projetos desenvolvidos na escola 
destacam-se: Eco -Escolas, Plano Regional de Educação 
Rodoviária, Heróis da Fruta, Saúde Oral, Carta da 
Convivialidade, Educação para a Segurança e Prevenção 
de Riscos, Campeonato de Jogos Matemáticos, Ler com 
Amor… 
Todos estes projetos contam com o empenho dos nossos 
Docentes que dão o seu contributo e enriquecem a vida 
dos nossos alunos de modo a prepará-los cada vez mais 
e melhor para uma sociedade cada vez mais exigente. 
Relativamente aos apoios e parecerias temos a Junta 
de Freguesia de São Martinho e a Câmara Municipal do 
Funchal como uma mais valia para a nossa escola. 
Também tentamos aproximar os pais de modo a que 
participem e se envolvam nas atividades desenvolvidas, 
desde ações de sensibilização, palestras e ainda datas 
comemorativas, tais como o Halloween, Pão-Por-Deus, 
São Martinho, Festa de Natal, Dia de Reis, Dia de Santo 
Amaro, Carnaval, Páscoa, Feira do Livro, Dia da Família e 
Passeios/Visitas de Estudo. 
Cada vez mais consideramos de extrema importância 
estreitar laços com a Comunidade, sempre com um 
grande propósito: o bem-estar e o sucesso das nossas 
crianças.

Esta atividade tem como objetivo consciencializar 
para o uso sustentável da água, evitando o seu 
desperdício. Esta utilização, para além de evitar 
o consumo desnecessário e assim contribuir 
para a preservação do meio ambiente, permitirá 
também economizar na fatura da água. Para 
evitar o seu desperdício devemos adotar medidas 
de poupança de água diárias. Isto não significa 
deixar de realizar as tarefas quotidianas, mas 
realizá-las tendo em conta 
o consumo consciente dos nossos recursos, neste 
caso da água.
Com apoio de imagens, as crianças puderam 
identificar a atitude correta e assim levá-las a 
alterar os seus hábitos diários. A água potável 
não estará disponível infinitamente. Ela é um 
recurso imprescindível e limitado.

Ana Paula Abreu

Diretora da Escola 

tem 
a palavra! 

Uma historia para a malta        

Fernanda Andrade 

Técnica Superior de Educação

da Câmara Municipal do Funchal 
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Era uma vez uma nuvem branca, onde viviam muitas 
gotinhas de água.
Um dia, de tão apertada que estava, a gotinha 
aventureira decidiu saltar da nuvem branca e procurar 
um novo mundo.
Acabou por cair numa vasta planície onde o sol brilhava 
tanto que decidiu esconder-se debaixo da terra, onde 
encontrou uma semente. Juntas transformaram-se num 
rebento que foi crescendo, crescendo, crescendo...até se 
transformar numa linda árvore.
A árvore aventureira começou por atrair crianças que 
para ela iam brincar.
Um dia, quando a nuvem branca passava por cima da 
planície, todas as gotinhas quiseram descer para, tal 
como a gotinha aventureira, seres árvores e brincarem 
com as crianças.
Algum tempo depois a vasta planície transformara-se 
numa enorme floresta, uma floresta límpida e cristalina 
como todas as gotinas de água.
Mas um dia os homens chegaram à floresta e começaram 
a cortar as árvores e poluí-las com os seus carros e a 
sujá-la com os seus detritos. Tão descuidados foram que 
provocaram um gigantesco fogo que destruiu toda a 
floresta.
Quando as crianças voltaram para brincar na floresta, 
viram a árvore aventureira e todas as suas amigas 
queimadas pelo fogo. 
No céu, a nuvem branca estava doente e suja da 
poluição. As gotinhas de água já não queriam descer à 
terra, que estava suja e queimada. Então as crianças 
decidiram limpar os carros, pôr sementes na terra e 
crescer em harmonia com a florest , não deixando nunca 
mais que a natureza fosse destruída.

Jorge Branco              
Formas, Instrumentos e a Floresta d’Água
(Foco Musical/ Fonoteca Municipal de Lisboa)
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Uma historia para a malta        



12 cançoes para a 

MALTA

S

VAMOS POUPAR ÁGUA

Se a torneira pinga

Vou logo arranjar!

Cada gota de água

Devemos valorizar.

Se eu lavar os dentes,

A torneira vou fechar.

É uma medida importante

Para o Planeta salvar.

Para lavar a roupa

Só com máquina cheia.

Cuido do Ambiente,

É uma grande ideia!

Na hora do meu banho,

Um duche vou tomar.

Evito o banho de imersão

Para muita água poupar.

(Canção 2)

Deve haver um lugar, dentro do teu 

coração
Onde a luz brilhe mais em nosso olhar

Já é tempo de fazer do mundo um lugar 

melhor
Encontrar um caminho e acreditar

Pára
Já é tempo de ouvir o apelo da Terra

O nosso planeta, temos de salvar

Heal the world

Make it a better place

For you and for me

And the entire human race

There are people dying

If you care enough for the living

Make it a better place

For you and for me

Uma batalha em nome da vida

Temos de travar

Se queremos um mundo diferente

É tempo de lutar

Começa agora e tens de acreditar

Depende de ti, depende de nós, p’ra 

mudar
Novo mundo vai nascer se dermos 

todos as mãos

Em cada olhar e nos sorrisos das 

crianças
Todos juntos construímos um futuro 

bem melhor

E a cantar com alegria e esperança

Sente
Já é tempo de ouvir o apelo da Terra

O nosso planeta temos de salvar

Make it a better place

For you and for me

Make it a better place

For you and for me

For you and for me

For you and for me

Rego as minhas plantas

Com o regador.

De manhã ou à noite

Pois é o melhor

Se o carro eu lavar,

Um balde vou usar.

Não uso a mangueira

Para a água não 

desperdiçar. 



a minha

arte 13
Diogo, 4ºano

Joana Adriana, 4º ano

Lara ,4ºano

Diogo ,4ºano

B
eatriz A

lves, 4
º ano
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Ana Rita 4º ano

J
oã

o 
G

ui
lh

er
m

e,
 3

ºa
no

M
argarida, 2

º ano

Leandro, 4º ano

Francisco A
ndré,3

ºano
Clara Saldanha,

24/03/2010

Pedro Marques
25/03/2012

Lucas
26/03/2011
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Quando ajudo a lavar o carro 
uso um balde de água e não 

a mangueira para não gastar muita água.Edgar Santos, 7 anos, 1º ano   

Rego  as flores , às vezes, 

mas de noite porque sei que 

a essa hora gastamos menos 

água.Mateus Diniz, 8 anos, 

3º ano 

Quando lavo os dentes 

não deixo a torneira 
aberta

Marlene Priscila, 7 anos, 
2º ano 

Para regar as plantas e lavar 

o carro uso um balde porque 

sei que assim estou a poupar 

água.Luís Guilherme, 6 anos, 

Pré 

as nossas estrelas
Quando tomo duche, enquanto 

deito o sabão, fecho as torneiras.
Pedro Nunes, 6 anos, 1º ano  

Júlia Aguiar
24/03/2011

O que é que fazes 
para poupar 

água?

dia de festa!
 parabens!

Maria Martins
25/03/2014

Maria Lopes
26/03/2010

Clara Saldanha,
24/03/2010

Artur
26/03/2008

Pedro Aguiar
27/03/2012

Pedro Marques
25/03/2012

Victória 
Rodrigues

26/03/2010

Lucas
26/03/2011

Lara Passos
27/03/2009

Tomás Passos
27/03/2009

João Afonso
28/03/2010

Santiago Noite
30/03/2009

Joana Henriques
28/03/2011

João Nuno
30/03/2010

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




