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EB1/PE do Tanque 

Contra a PoluiçAo

Limpar, limpar! 

S

FESTA Pág. 7, 8, 9 e 10



Mandava separar o lixo e reduzir 

os maus hábitos, por exemplo, não 

usar tanto o carro e optar pelos 

transportes públicos.

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa:Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar 
do Tanque
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

Visitámos a EB1/PE do Tanque, no 
Monte e ficámos a saber tudo sobre 
a Poluição, o tema desenvolvido 
pelos alunos e alunas desta 
escola. Como sempre, a festa foi 
maravilhosa, ouvimos histórias, 
músicas e tivemos uma aula muito 
esclarecedora sobre as formas que 
podemos adotar no nosso dia-a-dia 
para evitar poluir o ambiente. 
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Álvaro Emanuel, 9 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Aahahhahahahha! 
A Poluição é a minha 
melhor amiga! 



Sabias que?
POLUIÇÃO 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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AGADOIZÓ

A poluição é a 
deterioração das 
condições do ambiente, 
que pode alcançar a 
água, o ar e o solo. 

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) estima 
que pelo menos 4,3 
milhões de pessoas em 
todo o mundo tenham 
morrido por causa da 
poluição atmosférica.

As tartarugas não 
conseguem diferenciar, 
por exemplo, uma 
sacola de uma 
água-viva. Uma vez 
ingeridas, as sacolas de 
plástico podem causar 
obstrução interna e 
levar o animal à morte

Cada cidadão da 
União Europeia produz 
anualmente 2,3 toneladas 
de dióxido de carbono.

Estudos realizados no atum, 
destinado ao consumo humano, 
detetaram microplásticos no seu 

estômago, o que significa que 
também estamos expostos a 

esse problema.

Uma única pilha 
contamina o solo 

durante cinquenta 
anos.

Calcula-se que 10 milhões 
de toneladas de plástico 
vão parar no mar todos os 
anos. 

Uma garrafa de plástico, 
abandonada na natureza, 
pode levar 450 anos a se 
decompor.  



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 3 de maio de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

4

VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Martim,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Martim Saunders, 

6 anos

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

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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6 O nOssO HinO!

A nossa escola é engraçada e divertida

Somos colegas e amigos, toda a vida.

Brincar, saltar e jogar

Tocar e cantar

Sempre a aprender

P’ra que o futuro nos sorria a valer!

Nesta escola há passeios, festas e alegria

Aulas de arte e inglês com fantasia

Livros, cores, computadores,

E a Diretora a comandar.

E os professores todos juntos a ensinar.

Todos os meninos desta escola gostam de 

aprender

A ler os textos, poesias e contas fazer.

Cantamos a melodia,

Com harmonia,
P’ra saber

Esta lição que não podemos esquecer!

Quando formos grandes e lembrarmos este dia,

Sentiremos a saudade e a nostalgia.

Ficaremos emocionados,

Com esse dia bem passado

Na EB1 do Tanque Monte d’alegria!

 



7BOas praticas na 
EscOla dO tanquE

Nesta semana, a Malta visitou a EB1/PE do Tanque, no 

Monte. Demos lá um saltinho exatamente no Dia Mundial 

do Livro e dos Direitos do Autor e, de facto, nesta escola 

encontramos bons contadores de histórias! As crianças 

tinham um programa muito bem preparado para nos 

receber.

Ouvimos a excelente leitura de dois poemas: “Reutilizar” 

e “A Beatriz foi ao mar”. Ficámos maravilhados com a 

história sobre “A Floresta de água” e vibramos ao som do 

o Hino da Escola!

Um dos poemas alertava-nos para a importância de 

reutilizarmos os materiais, pois como sabem, assim 

estamos a poupar dinheiro e a ajudar o meio ambiente, 

mas também temos que reciclar e reduzir! Aliás, estas 

são duas regras a seguir e pudemos constatar que os 

meninos e as meninas da EB1/PE do Tanque sabem 

muito bem o que fazer para proteger o Ambiente! 

Encontrámos verdadeiros amigos da Malta que estão 

empenhados em combater a poluição e todas as outras 

más práticas que atentam contra o nosso planeta.

Durante a nossa visita, não faltou a aula com conselhos 

preciosos do nosso grande amigo Filipe Pereira, da 

Câmara Municipal do Funchal. O simpático amigo da 

Malta – que já faz parte da nossa equipa – captou a 

atenção de todos os alunos e alunas que escutavam 

atentamente as suas palavras. 

Logo depois, foi a vez da senhora Diretora Elisa Queirós, 

agradecer a visita da Malta e, como já é habitual, 

apareceram os nossos compinchas: o Agadoizó e o 

Estepilha que imediatamente invadiram o recinto onde 

nos encontrávamos e começaram a brincar com a 

pequenada. Foram momentos divertidos que passámos 

nesta escola e as fotografias que tirámos conferem!

Daqui a uma semana rumamos a outra escola!

A Malta é assim... Está sempre em movimento em prol do 

Ambiente!
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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 é centenária. Inicialmente era 
constituída só por meninas. Entretanto, mais 
tarde e depois das obras para acrescentar salas 
à escola, já foi possível receber tanto meninas 
como meninos, a tempo inteiro. Atualmente 
temos 68 crianças e a nossa missão é criar 
crianças felizes!
Estou na direção desta escola há três anos e, 
ao longo deste tempo, fomos desenvolvendo 
projetos essencialmente da Secretaria Regional 
de Educação. Neste momento estamos centrados 
no projeto “À Descoberta da Empatia”. A ideia é 
tentar colmatar as situações de indisciplina que 
tínhamos quer dentro quer fora da sala de aula. 
Tivemos situações de crianças que já no primeiro 
ano revelavam alguma conflitualidade. Graças 
à implementação deste projeto para fazer face 
a situações desta natureza, reconhecemos que 
para além de ter sido bastante enriquecedor, 
tem sido um sucesso. 
Temos a Câmara Municipal como parceira que 
nos apoia com os transportes sempre que 
precisamos de fazer visitas de estudo e a Junta 
de Freguesia também nos apoia nesta vertente. 
Além disso, temos os nossos clubes, desde o 
da música, artes, leitura e também, à hora de 
almoço, temos a biblioteca aberta para que os 
alunos possam ler ou fazer jogos. 
Dentro de pouco tempo, começaremos 
a preparar a festa de final de ano onde 
aproveitamos para convidar os pais a assistir. 
Em junho, está previsto expormos os trabalhos 
dos alunos pelas ruas do Monte para darmos a 
conhecer o projeto: “À Descoberta da Empatia”, 
um trabalho que será feito em conjunto com 
outras escolas. Assim, cada escola irá expor 
os seus trabalhos na sua área, com o intuito 
de mostrar à comunidade em que consiste este 
projeto e o que é que os alunos fazem neste 
projeto.  Estará ainda patente ao público, na 
Casa da Luz, uma exposição intitulada “Criar 
Laços”.

  

Felizmente, falamos muito acerca da poluição, 
e do impacto que terá no futuro imediato e a 
longo prazo. Hoje estamos mais capacitados 
do que alguma vez estivemos para poder 
fazer a diferença e salvar o nosso planeta, 
revertendo o processo destrutivo que nós 
mesmo iniciámos.
Mas julgo que, antes de assumir o compromisso 
de combater a poluição da nossa casa, escola, 
bairro, cidade ou mesmo do nosso Planeta, 
é essencial aprender sobre a Natureza 
que nos rodeia, nomeadamente sobre, as 
consequências dos nossos comportamentos 
no meio-ambiente, são exemplos disto: 
-a introdução de poluentes, que alterem 
as propriedades físico-químicas desses 
ambientes, prejudicando as espécies que 
os habitam ou que utilizam os seus recursos; 
com a introdução de poluentes na atmosfera, 
prejudicando o equilíbrio do ambiente e 
afetando o bem-estar das espécies que 
habitam essa região; com a acumulação ou 
aterro (solo ou no subsolo) de substâncias 
em estado sólido, líquido e ou gasoso, que 
compromete a qualidade dos mesmos.
Assim sendo, conhecendo as consequências 
dos nossos comportamentos, juntos, podemos 
desvendar as soluções dos problemas que 
criamos. 
Muitas vezes culpamos as indústrias e os 
“outros” pela saúde do nosso planeta, mas é 
importante reconhecer, que fazemos (uns mais 
que outros) parte desses culpados, porque se 
são produzidos produtos e garantido serviços 
que prejudica o ambiente, é porque alguém 
procura\compra.
Então, antes de partirmos na missão de salvar 
o Mundo, devemos perceber, que, em vários 
momentos do nosso quotidiano, podemos\
devemos fazer uma escolha consciente daquilo 
que queremos e do que realmente precisamos, 
e que essa mesma decisão tem um impacto 
direto na saúde do planeta e de todos nós. 

Elisa Raquel Queirós
Diretora da Escola 

Filipe Pereira

Técnico da Câmara 

Municipal do Funchal 

tEm 
a palavra! 



11grandEs

idEias



12 uma HistOria 
para a malta
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a minHa

artE

Diogo, 4ºano

Tiago, 1ºano

Carolina Nunes

Francisco Tomás

H
enrique Pita, 4ºano

Tiago, 4ºano



Deito o lixo nos ecopontos.

Matilde Azevedo,

9 anos, 3º ano

Não deito o lixo para 
o chão, deito nos 

contentores certos.Henrique José, 8 anos, 
3º ano

Poupo água e acho que as 

pessoas deviam parar de 

construir fábricas para acabar 

com a poluição do ar. Eu também 

reciclo e crio coisas novas.

Mariana Camacho,

 8 anos, 3º ano

Eu tento evitar a comida 

que vem com plástico 

para evitar jogá-lo para 

os jardins ou florestas.

 Daniel Berenguer, 9 anos, 
3º ano 

as nOssas EstrElas
Quando eu vejo uma pessoa a fazer 

mal à natureza eu tento alertá-la 

para não fazer isso. Explico que não 

podemos poluir o ar, a água nem o solo.
 João Pedro, 6 anos, 1º ano

Como é que 
combates a 
poluição?

dia dE fEsta!
 paraBEns!
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Diogo, 4ºano

Gonçalo Maximiano
29/04/2013

Leonor Salgado
28/04/2010

João Tiago
28/04/2010

Carolina Sousa
02/04/2014

Mafalda Freitas
30/04/2008

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




