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EB1/PE da da Cruz de Carvalho 

Por um Planeta Energico 

e Eficiente
FESTA Pág. 7, 8, 9 e 10



Ninguém podia deitar lixo nas ruas 

e também não podiam acender as 

luzes enquanto estivesse de dia.

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa:Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar 
da Cruz de Carvalho
Artista:Tomás Costa, 1º. 2

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.ptPublicidade: comercial@dnoticias.pt

A Malta delirou com a festa na 
Escola Básica do Primeiro Ciclo 
com Pré-Escolar da Cruz de 
Carvalho! Houve música, dança, 
abraços, gargalhadas e muitos 
trabalhos talentosos para mostrar 
nas próximas páginas. “Eficiência 
Energética” foi o tema escolhido 
para esta semana.
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Álvaro Emanuel, 9 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Não gosto de 
gargalhadas! A Malta 
do Mal tem de estar 
sempre carrancuda! 



Sabias que?
Eficiência 
Energética 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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Os equipamentos eletrónicos, não 
devem ser deixados em stand-by, 
pois continuam a gastar energia. 
Desliga ou tira da tomada quando 
não estiveres a usá-los. 

As lâmpadas LED, 
consomem menos 
80% de eletricidade 
e duram mais 
tempo.

Ao adquirir um novo 
eletrodoméstico, devemos 
escolher um que tenha maior 
eficiência energética. Optar 
por um de classificação A+ ou 
A++.

Devemos desligar as luzes, 
sempre que saímos de 
uma divisão da casa.

Devemos abrir a 
porta do frigorífico 
o menos possível 
e fechar assim 
que retiramos o 
necessário. 

29 de maio é o dia 
nacional da energia.

O carregador do telemóvel 
deverá ser desligado da 
tomada, quando não está a 
ser utilizado. 



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 25 de abril de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

MALTA PASSATEMPO PAGINA_vencendora_250418.pdf   5   18/04/2018   18:47:05
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Alice,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Alice Pestana, 7 anos

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

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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Tiago, 21º1
R

afael, 2
º1

M
atilde C

orreia

as nossas 
mensagens

Maria Cabral, 4º1



7Uma escola energica 
e eficiente!! 

Maria Cabral, 4º1

Um sol radiante iluminou a Festa da Malta na EB1/PE da Cruz 

de Carvalho. Curiosamente, a nossa passagem pela escola 

coincidiu com as comemorações do Dia Mundial da Voz e não é 

que ali fomos encontrar vozes incríveis?

Os meninos e meninas desta escola cantaram várias canções 

para nós: “Que dia chuvoso; “Olha o céu; “O vento”; “Quero ser 

como o sol”; “Gota de água” e “O Mar”, canções estas que iam 

sendo interpretadas à medida que se ia desenrolando a peça: 

“O sonho do Afonso”, de Liliana Camacho e sabem que é a 

Liliana Camacho?

É a professora de Educação Musical deste estabelecimento 

de ensino. Uma mulher talentosa e dedicada que ensaiou 

e coordenou estas crianças. Foi-nos tudo apresentado no 

campo de futebol. Até havia bandeirinhas!!! Foi uma festa de 

arromba! Os meninos e as meninas cantavam, dançavam e 

representavam como se fossem autênticos artistas!

Na peça, ficamos encantados ao ouvir o sonho de um menino, 

o Afonso, que empenhado em ajudar o nosso planeta, queria 

que todas as pessoas percebessem que era necessário poupar 

energia, ou melhor, fazer a otimização da energia do vento 

(eólica), do sol (solar) e da água (hidráulica).

Com esta história aprendemos que se o planeta queremos 

preservar, desde já, a energia, temos que começar a poupar!

Valiosa foi também a palestra da nossa amiga Fernanda, 

a técnica da Câmara Municipal do Funchal. As crianças 

aprenderam pequenos truques para poupar energia e, é claro, 

que agora é preciso pôr tudo em prática!

Quem não perdeu a oportunidade de aprender mais um 

bocadinho sobre eficiência energética foi o Agadoizó, enquanto 

o Estepilha andava entretido a rezingar por todos os cantos. 

As nossas mascotes entraram no campo e saudaram a 

pequenada que ali se encontrava. Todos os meninos e 

as meninas quiseram dar um aperto de mão aos nossos 

amiguinhos. As despedidas foram difíceis, pois ninguém os 

queria ver partir, mas...teve de ser!

A malta não abandonou a escola sem, obviamente, fazer um 

agradecimento especial ao senhor diretor Rogério Queirós, ao 

pessoal docente e não docente e, em especial, aos meninos 

e meninas que nos receberam muito bem. Ficamos gratos e 

cientes que há muitos defensores do ambiente nesta escola, 

por isso...a Malta está satisfeita!!!

Obrigado amigos!!!
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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 
Cruz de Carvalho, situa-se junto ao Hospital Dr. 
Nélio Mendonça. Este estabelecimento integra, 
no presente ano letivo, 177 alunos do 1º Ciclo 
e 45 crianças do Pré-Escolar. Devido à sua 
localização, para além dos alunos/crianças da 
área de residência, recebe igualmente outros 
em que os pais se deslocam das localidades 
periféricas para trabalhar no centro da cidade. 
Acreditando numa conceção escolar humanista e 
centrada no aluno, envolvemo-nos em projetos e 
ideias que promovem os princípios de um cidadão 
ativo, participativo, coerente e consciente da 
aldeia global em que vivemos, para além das 
áreas disciplinares nucleares
Enquadrado no princípio a cima referido, a Escola 
encontra-se, neste momento, a desenvolver dois 
projetos de índole europeu (programa Erasmus+) 
em parceria com escolas da Itália, Grécia, País 
de Gales, Turquia e Polónia. Integrado no projeto 
“Water Sources and Sanitation”, no próximo 
mês de maio, 5 alunos e 2 professores visitarão 
a escola parceira da Polónia, na cidade de 
Gdansk. Consideramos de extrema importância 
possibilitar aos nossos alunos estas experiências 
que, com certeza, alargarão os seus horizontes 
e o conhecimento do mundo, permitindo assim 
comparar o que vivencia com a sua realidade.
Devido aos graves incêndios que lavraram no 
Continente no início do ano letivo, desenvolvemos 
um projeto solidário que intitulamos de “Caixa 
de Abraços”. Esta caixa, composta por diversos 
desenhos, poemas, músicas e uma coreografia 
que envolveu toda a escola foi enviada para o 
Agrupamento de Escolas de Gouveia. Em março, 
fomos presenteados com alguns trabalhos, 
elaborados por várias escolas do agrupamento, 
como agradecimento pelo apoio e solidariedade 
demonstrados.
No que concerne às opções pedagógicas, 
desenvolvemos também o projeto “Gosto Disto”. 
Este permite implementar atividades ao gosto 
dos alunos, um dia por semana (3ª feira), 
no turno das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, por um período de 5 a 6 semanas.
A dinâmica deste Projeto é feita tendo em 
conta os interesses e motivações de cada aluno, 
organizando-se os mesmos em grupos, tais como: 
“Aprender Brincando”, “Robótica”, “Mundo dos 

Rogério Queirós
Diretor da Escola 

tem 
a palavra! 

Sabores”, “Saber Prevenir”, “Matematicando”, 
“Patinagem”, “Atividades Experimentais”, “À 
Descoberta do Funchal”, “Danças do Mundo”, 
“Construo e Brinco” e “Brincando com as 
histórias”. No final de cada período, todos os 
grupos apresentam à escola os resultados 
obtidos das suas investigações e/ou criações. 
Pretende-se que estas atividades sejam 
desenvolvidas pelos alunos, orientadas pelos 
docentes, e que usem como metodologia 
a aprendizagem na base do problema e/
ou de projeto, como forma de envolver e 
responsabilizar o aluno pelo seu processo de 
aprendizagem.
Consideramos que quanto melhor for a 
relação escola/família mais efetiva será a 
experiência académica de cada aluno.
Todos estes projetos e ideias desenvolvidos 
na escola, têm como fundamento os objetivos 
do Projeto Educativo, que são o pilar e o 
fio condutor da ação educativa, sendo 
estes: Promover os princípios de cidadania 
(Educação para a Paz, Educação para o 
Ambiente/Desenvolvimento Sustentável, 
Educação para os Media e Educação para 
a Saúde); Integrar a escola numa conceção 
europeia; Contribuir para o sucesso 
educativo de aluno com necessidades e/ou 
características específicas (língua, saúde, 
cultura e etc…) e aumentar a participação das 
famílias na escola.

Fernanda Andrade 
Técnica Superior 

de Educação
da Câmara Municipal 

do Funchal 

Após refletirmos onde podemos poupar 
energia no nosso dia-a-dia, como por exemplo 
nas nossas casas, verificamos que também 
podemos pagar menos na fatura e contribuir 
para o meio ambiente. Com o apoio de imagens, 
constatamos quais as atitudes que podemos 
mudar, de modo a evitar o desperdício de 
energia. Também podemos poupar energia 
usando os meios de transporte, mas também 
através da separação dos lixos que vão para a 
reciclagem. Assim gastamos menos energia e 
também menos recursos (materiais)
Combater o desperdício de energia elétrica 
não significa abrir mão do conforto. Pode-se 
aproveitar todos os benefícios que a energia 
oferece na medida certa e sem desperdiçar. 
Porque quando se utiliza racionalmente a 
energia, estamos a preservar os recursos 
naturais e a proteger o meio ambiente.
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Não deixo o frigorífico aberto 
nem a luz ligada quando não 

preciso.
Constança Menezes, 

10 anos, 4º. ano

Não deixo nada ligado nas tomadas 

quando não estou a usar e sei que 

também só se deve pôr a máquina 

de lavar roupa a funcionar quando 

tivermos roupa que chegue para 

completar a máquina.

André Lopes, 9 anos, 4º. ano

Quando há pouca loiça para 

lavar sei que tenho que 

aguardar para que haja mais 

loiça para encher a máquina.

Mafalda Meireles, 10 
anos, 4º. ano

É sempre importante verificar a 
instalação elétrica para ver se 

está em bom estado.
Tiago Alexandre, 9 anos, 

4º. ano

as nossas estrelas
Desligo os carregadores da tomada, 

não deixo a televisão ligada quando 

não estou a ver e apago a luz quando 
não preciso.Vasco Jesus, 9 anos, 4º. ano

De que forma 
aplicas a 
eficiência 

energética?
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Santiago Pita
22/04/2017



1515dia de festa!
 parabens!

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

Bernardo João
22/04/2009

Francisco Castro
22/04/2009

Lourenço Santos
22/04/2015

Santiago Pita
22/04/2017

Kléber Silva
23/04/2010

Santiago Vale
23/04/2016

Bárbara Dória
24/04/2009

José Gaudêncio
24/04/2009 Francisco Antunes

24/04/2013
Ema Vieira

25/04/2009
Marco Spínola
25/04/2008

Inês Abreu
25/04/2009 Eva Gonçalves

27/04/2010
Lourenço

27/04/2011
Pedro Silva
27/04/2011




