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As pessoas não podiam poluir o 

mar; não podiam atirar lixo para o 

chão e teriam que ter cuidado com 

os peixes e plantas.

Se eu mandasse 
no mundo
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Escreve para a Malta
Diário de Notícias 

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

ou

malta@dnoticias.ptPublicidade:Alunos do 3º B, 2º A e 2º B

A Malta fez a festa na Escola Básica 
do Primeiro Ciclo com Pré Escolar da 
Pena! Conhecemos muitas crianças 
giras, simpáticas e cheias de talento 
e aprendemos imenso sobre o tema 
desta semana: A Reciclagem! Os 
meninos e as meninas tinham as 
lições muito bem estudadas! Nesta 
edição, temos textos, desenhos 
e mensagens maravilhosas para 
mostrar! 
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Camila Leonor, 10 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Grrrr!!! Só beijinhos e 
abraços! Ninguém se 
junta à Malta do Mal! 



Sabias que?
RECICLAR 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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AGADOIZÓ

Na lista de compras evita que se 
comprem produtos a mais, pois 
muitas das vezes acabam por se 
estragar - o caixote do lixo e o 
porta-moedas só terão a ganhar.

Optar por embalagens tamanho 
familiar, em vez de embalagens 
pequenas. A produção de resíduos 
será menor e ainda gastarás menos 
dinheiro.

Deves preferir os produtos 
produzidos na tua região ou País!
Os produtos são mais frescos, têm 
menor impacto ambiental e ajuda a 
economia da região onde moras.

Deves estar atento ao plástico 
e levar de casa um saco ou sacola 
para as compras e evitar produtos 
descartáveis como por exemplo: 
palhinhas, loiça e talheres de 
plástico!                 

Evitar o pré-embalado. 
Comprar a granel é geralmente 
mais barato. Compra apenas a 
quantidade de que necessitas 
e ainda ajudas a reduzir os 
resíduos.

Se beberes 
água da torneira 
economizarás 
na compra de 
embalagens de 
garrafas de água e 
resíduos produzidos.    



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 18 de abril de 2018.

APOIO:

1

2

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

Parabéns Sofia,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Sofia Rocha

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt
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vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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Francisco, 2ºB

M
ariana R

odrigues 2
ºB

as nossas 
mensagens

Íris, 2ºB

2ºC



7ReduziR paRa alcançaR 

um mundo melhoR!! 

Demos um pulinho até à Escola Básica do Primeiro Ciclo com 

Pré-Escolar da Pena, no Funchal.  Se há coisa que a Malta 

gosta é de visitar as escolas e aprender com a pequenada. Já 

não vivemos sem isto, dá para entender, certo?

Nós adoramos deitar o olho aos trabalhos que andam a ser 

feitos nas escolas, nomeadamente no que diz respeito à 

proteção do ambiente. A Escola da Pena já tem desenvolvido 

uma série de atividades relacionadas com o tema e, desta vez, 

preparou-as exclusivamente para a Malta, o que para nós foi 

uma alegria!

Chegamos à escola fomos logo trocar umas palavrinhas com 

Filipa Mendonça, a senhora diretora, que acabou por nos 

fazer um apanhado sobre aquilo que ali ia acontecer. Logo 

depois, fomos para o campo, onde conhecemos os meninos e 

as meninas que aguardavam com alguma ansiedade a nossa 

chegada. A diretora fez um pequeno discurso de boas-vindas e 

deu-nos a palavra. Pegamos no microfone, cumprimentamos 

toda a gente que ali se encontrava e explicamos a nossa 

missão: Criar um mundo melhor e mais saudável!

É claro que a Malta fez questão de frisar que precisa de 

apoiantes! Por isso era importante que todos os que ali se 

encontravam fossem também mensageiros do nosso lema!

Sem mais demoras, as crianças mostraram que já fazem a sua 

parte pelo bem-estar do planeta e ainda bem! Falaram sobre 

a importância de reduzirmos o lixo e, de forma engraçada, 

alertaram-nos para certas questões ambientais

Muito bem preparadas, as crianças entoaram uma música 

sobre a necessidade de preservarmos a natureza e até fizeram 

uma coreografia cinco estrelas! 

Durante a nossa festa, também foram lidos vários textos, houve 

ainda tempo para umas adivinhas, todas elas relacionadas com 

o ambiente, claro!

 É caso para dizer que a brincar, conseguimos aprender muito! 

Depois de apresentados todos estes trabalhos maravilhosos, 

foi a vez da Malta surpreender os meninos e as meninas com 

a visita do Agadoizó e do Estepilha! E foi assim que terminou 

mais uma festa da Malta numa das muitas escolas que temos 

visitado. Muitas gargalhadas, dezenas e dezenas de abraços, 

beijinhos e muita brincadeira!
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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 nossa escola já tem cerca de 50 anos. Temos 
dois edifícios, 235 alunos e contamos com mais 
de cinquenta pessoas, entre pessoal docente e 
não docente. As crianças são muito recetivas à 
nossa disciplina. Não gostam de autoritarismo, 
mas gostam de sentir autoridade. Gerimos a 
escola em democracia, em conselho escolar e  
é desta forma que tomamos as nossas decisões.
O nosso projeto educativo centra-se na leitura e 
na escrita. Temos promovido a leitura e a escrita 
como hábito. “Ler mais, comunicar e escrever 
melhor” é este o nosso projeto e é nesse âmbito 
que temos desenvolvido as nossas atividades. 
Temos organizado noites de conto, em que os 
encarregados de educação são chamados a 
participar. Também convidamos pessoas ligadas 
à leitura e à escrita para virem cá fazer a 
apresentação de contos. Além disso, fazemos  

“Reduzir” foi o tema escolhido por esta escola. 
Deixamos a estas crianças algumas dicas para 
reduzir o lixo, como por exemplo a necessidade 
de criarmos uma lista de compras para termos 
a certeza que compramos só o que é preciso. A 
ideia é comprarmos só o essencial porque, muitas 
vezes, compramos algo sem necessidade, que 
vem com prazo de validade e acabamos por não 
consumir. Depois vai para o lixo…
Não devemos comprar produtos com excesso 
de embalagem. Há produtos no mercado que 
ainda têm muita embalagem à volta: as caixas 
de cereais e de iogurtes são exemplo disso e, na 
realidade, já há certas e determinadas empresas 
que fazem essa redução. 
Devemos optar, também, por produtos com 
recarga, como por exemplo detergentes, sabão 
líquido e, claro, temos que dizer não aos plásticos. 

Filipa Mendonça
Diretora da Escola 

tem 
a palavRa! 

Bruno Alves 
Assistente Técnico

da Câmara Municipal do Funchal 

o encontro da poesia em que são declamadas 
poesias pela comunidade educativa. Temos 
também o jornal da escola, “O Peninha”, onde 
as crianças publicam os seus trabalhos. 
Inserida neste rol de atividades, temos uma 
outra que está relacionada com as horas de 
biblioteca aberta. A nossa técnica superior 
de biblioteca faz um trabalho excelente 
com as nossas crianças e apoia os docentes 
na leitura das obras do Plano Regional e 
Nacional de Leitura.
Estamos já a preparar a Semana da Família, 
que decorrerá em maio, em que a família 
vem à escola participar nas atividades (yoga 
ou zumba) e terminamos com um pequeno 
convívio. Depois desta semana, começamos 
a preparar a Festa do Encerramento do 
ano letivo. Todos os anos temos um tema 
diferente. Este ano serão os Descobrimentos.
Trabalhamos, também, em outros projetos 
em parceria com a Câmara Muinicipal do 
Funchal, sobretudo no que diz respeito ao 
ambiente e temos também como parceiros a 
Junta de Freguesia e a Secretaria Regional 
da Educação e realço que sem esta ajuda não 
poderíamos ter este grande corpo docente 
que aqui temos.
Quero salientar que nós prestamos um 
serviço à comunidade e a escola sem a 
comunidade não alcança metas. Temos que 
trabalhar todos para o mesmo fim!

Hoje em dia existem várias campanhas nesse 
sentido, inclusivamente já há países a proibirem 
o plástico. Esse resíduo, como sabemos, vai 
poluir e na pior hipótese vai parar ao mar. Já 
temos autênticas ilhas de plástico no oceano, 
uma calamidade nos nossos dias, e que se 
repercutem no nosso ambiente e naquilo que 
comemos. Acaba por afetar a nossa saúde e o 
nosso bem-estar comum. O ambiente é tudo 
aquilo que nos rodeia e se não estiver o mais 
saudável possível acaba por afetar a saúde 
pública. 
É importante deixarmos bem claro que é 
possível poupar o ambiente e poupar na 
carteira. A frase a reter é esta: “Vamos reduzir 
para o Planeta sorrir”. Pequenos gestos farão 
um mundo sustentável!
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ideias
Reciclar 

C
lara 4

ºA

Só querem 
reduzir!!! Eu quero 

aumentar!!!
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Ana Clara, 4ºA

Carolina, 3ºB

Maria, 4ºanoFrancisco, 2
ºB

Eduardo, 3ºB
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Luís Camacho
14/04/2009

Verónica 
Andrade 

19/04/2010

Augusto, 3ºB

Kayki, 2ºA

C
arolina, 4

ºA

Ana Carolina, 4ºA

Luana, 2ºA
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Devemos dar as roupas que já 
não usamos e devemos comprar 
sabão que não seja embalado.

Catarina Moniz, 10 anos, 
4º A

Não devemos usar sacos de 

plástico quando vamos ao 

supermercado, devemos levá-los 

já de casa.

Matilde Silva, 10 anos, 4º A

Em vez de comprarmos latas 

de sumo no supermercado, 

devemos fazer o sumo em 
casa.Ana Clara, 

10 anos, 4º A

Devemos ter sempre sacos 
de reserva para as compras. 
As cascas de ovos em vez de 
deitarmos no lixo devemos 

colocá-las na terra.
Ricardo Andrade, 

10 anos, 4º A

as nossas estRelas
Não devemos comprar coisas que 

não precisamos e que tenham 

embalagens, por exemplo, devemos 

comprar já as pastas de dentes que 

vêm sem embalagens.
Natacha Carvalho, 9 anos, 4º A

Rodrigo Fernandes
14/04/2012

O que é que 
devemos fazer 
para reduzir o 

lixo?

dia de festa!
 paRabens!

Francisca
17/04/2009Luís Camacho

14/04/2009

Gabriel
16/04/2009

Afonso
19/04/2010

Verónica 
Andrade 

19/04/2010

Diogo Cortez
14/04/2011

Augusto, 3ºB

Maria Leonor
19/04/2010

Oriana Freitas
20/04/2017João Gamelas

16/04/2012

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




