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Toda a gente tinha que ter uma 

árvore em casa e devia cuidar 

dela, as florestas teriam que ser 

maiores e toda a gente tinha que 

comer comida saudável.

Se eu mandasse 
no mundo
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«Água residual», foi o tema escolhido 
para os trabalhos dos alunos e 
alunas da Escola Básica do Primeiro 
Ciclo com Pré-Escolar da Visconde 
Cagongo. A Malta fez uma festa 
maravilhosa neste estabelecimento 
de ensino. Aprendemos muitas 
coisas interessantes e úteis para o 
nosso dia a dia e ainda dançamos ao 
som das músicas cantadas para nós! 
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Francisco Correia, 9 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Arghhhhhh! Odeio 
dançar!  



Sabias que?ÁGUA 
RESIDUAL

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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Na Região Autónoma da Madeira, 
em cada concelho existe uma ou 
mais Estações de Tratamento de 
Águas Residuais (E.T.A.R.) para 
tratar as águas residuais antes de 
serem lançadas no mar.

As águas residuais, 
vulgarmente designadas 
por esgoto, são águas 
que apresentam uma 
quantidade considerável 
de poluentes, resultante 
do uso doméstico, 
comercial ou industrial. 

Os óleos e as 
gorduras devem ser 
depositados num 
contentor designado 
por Óleão a fim de 
serem reciclados. Evita 
deitá-los no esgoto 
e, consequentemente 
contaminar o meio 
recetor – o mar. 

A sanita, o lavatório e a pia 
não são caixotes do lixo. 
Os resíduos como o papel 
higiénico, os artigos de higiene 
feminina (pensos e tampões), 
os cotonetes, o fio dental, 
o algodão, as beatas de 
cigarros, os restos de comida, 
entre outros, devem ser 
colocados no contentor do lixo. 

As águas residuais são recolhidas por 
uma extensa rede de drenagem (tubos 
coletores), espalhada por todo o concelho, 
que as encaminham para a E.T.A.R.. 
Apesar de não estar visível desempenha 
um papel muito importante na qualidade 
ambiental do nosso Município. 

As toalhitas absorventes 
são atualmente um grave 
problema ambiental. 
Milhares de toalhitas são 
utilizadas na higiene diária 
e enviadas para a rede de 
esgotos. Substitui o seu 
uso pelo sabão e papel 
higiénico. 



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 9 de maio de 2018.

APOIO:

1

2

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

Parabéns Gonçalo,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Gonçalo Silva, 

8 anos

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

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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O HinO!da nOssa 

escOla

A nossa escola,

É um lugar para conhecer,

É um lugar onde vais explorar.

A brincar, a trabalhar e a cantar,

Juntos vamos ajudar-te a crescer.

Não hesites nesta viagem,

Levarás boa bagagem

Para adulto um dia poderes vir a ser.

Refrão

Vem aprender a ler, a escrever e a contar.

Vem aprender a ser e a saber estar.

Na nossa escola, há um mundo de sabedoria

E com Visconde estaremos prontos a começar.

Com os amigos e professores

E toda a comunidade,

Estenderemos a nossa mão amiga.

Com Visconde no nosso coração,

Sentirás muita alegria e emoção.

Com projetos, brincadeiras,

E mesmo asneiras

Terá sempre um amigo a dar-te a mão.

Refrão…

Não tenhas medo, vale a pena tentar,

Nesta escola temos muito que ensinar.

Aprender é divertido, sonhar também é preciso,

Um dia estarás pronto a voar.

Vem connosco partilhar,

Todos temos uma missão,

Umas vezes aprender, outras ensinar.

Refrão…

Letra e música: Professora da escola, Patrícia

 Jardim

Arranjo: João Caldeira

 



7scOm ViscOnde nO 
cOraçaO…

A nossa visita à Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar 

Visconde Cacongo foi um autêntico sucesso! A Malta foi muito 

bem-recebida logo à chegada, pelo senhor diretor António 

Banganho que nos falou do programa que a escola tinha 

planeado para a Malta. Logo de imediato, fomos encaminhados 

para o campo onde a criançada nos esperava ansiosamente. 

O senhor diretor pediu a atenção das crianças e a Malta 

apresentou-se. Para nosso contentamento, todos os meninos e 

meninas já nos conheciam e até falaram sobre o nosso trabalho 

junto das escolas! Foi muito bom encontrar amigos da Malta 

interessados e muito bem informados! 

Depois das apresentações, foi a vez de as crianças nos revelarem 

as surpresas preparadas para a nossa festa. Foram entoadas, 

de forma muito melodiosa, várias canções e ficamos muito 

emocionados ao ouvirmos o «Hino da Escola», o «Hino das 

Crianças à Terra», «Dar asas ao Ambiente» e ainda a «Canção 

da Água». Quatro temas lindíssimos, muito bem cantados e 

coreografados!

Temos tanta coisa para contar e mostrar sobre a festa da Malta 

nesta escola, mas não podemos deixar de referir que além 

destas músicas, as crianças também nos apresentaram o Eco-

Códigos e o poema: «A água». Como era de esperar, estava tudo 

muito bem coordenado e os professores desta escola, tal como a 

Malta, assistiram, atentamente, às apresentações das crianças. 

Tal como nós, o pessoal docente e não docente mostrou uma 

pontinha de orgulho em relação ao trabalho maravilhoso destes 

meninos e meninas que mostraram que todos juntos podemos 

ajudar o planeta!

A Cátia Freitas, a técnica da Câmara Municipal do Funchal, 

foi com a Malta a esta escola para dar uma aula sobre «Água 

Residual», o tema escolhido para esta semana. As crianças 

ouviram muito atentamente todas as explicações, fizeram 

perguntas e sairam dali, certamente, muito mais esclarecidas 

sobre este tema em questão. Logo de seguida, fomos todos até 

à sala de música e.…não é que lá estavam os nossos amiguinhos 

Agadoizó e o Estepilha? Foi gargalhada geral! Houve troca de 

miminhos, fotografias e brincadeiras...

A festa terminou com um grande abraço da Malta a todas as 

crianças desta escola fantástica! 
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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 Esconde Visconde Cacongo prima pela 
participação e envolvimento ativo de toda a 
comunidade educativa, num trabalho de partilha, 
de colaboração e de produção conjunta de 
conhecimentos e de experiências que contribuem 
para o sucesso educativo dos nossos 244 alunos. 
Muito além de ensinar conteúdos programáticos, 
a escola privilegia a formação dos alunos, 
transmitindo-lhes valores e princípios que os 
tornarão aptos a se integrarem numa sociedade 
cada vez mais exigente.
Ao longo do ano são desenvolvidas atividades, 
onde a família e a escola participam e se 
envolvem afincadamente, como por exemplo: 
o Natal, o Carnaval, a Festa da Família, o Dia 
Eco-Escolas, o Arraial dos Santos Populares 
e outras atividades previstas no Plano Anual 
de Atividades da escola. Dispõe ainda de uma 
comissão de pais que colabora com a escola, na 
aproximação e transmissão de informação, aos 
restantes encarregados de educação.
Para além destas atividades, a escola está 
envolvida em projetos que refletem o seu Projeto 
Educativo. Mencione-se o Programa Eco-Escolas 
que pretende incentivar as boas práticas e ações 
ambientais, junto dos alunos, dos pais, docentes 
e não docentes, através de atividades, palestras 
e encontros que promovam a reflexão sobre 
as questões ambientais. Ainda é importante 
relembrar que a escola se encontra inscrita no 
programa, desde o ano letivo 2011-2012, por se 
julgar importante permitir às crianças, desde 
muito cedo, refletirem sobre a importância da 
preservação do meio ambiente, tornando-os 
cidadãos responsáveis, ativos e conscientes, de 
que podem fazer mais por um ambiente melhor. 
Destacam-se, também, na escola outros projetos 
como o “Erasmus +”, pois pretende-se apostar 
na dimensão europeia, abrindo as portas da 
educação a novas experiências, à partilha de 
saberes e de diferentes culturas, à inovação, 
à criatividade e a um intercâmbio de práticas 
e conhecimentos de grande valor. Saliente-se, 
ainda, outros projetos como: “Visconde TV”; “Um 
sorriso Brilhante”; “Baú de Leitura”; “Ler com 
Amor”; “Semana Regional das Artes”; “TICultura”; 
“Etwinning”; “Desporto Escolar”; “Pais Presentes, 
Crianças Contentes”; “Brinca Brincando”; e 
“Sala Aprender+”, projetos que promovem 
interdisciplinaridade, inclusão e aprendizagem.
Neste contexto, a Escola conta com um conjunto 
de parcerias, que em muito contribuem para 
a realização e implementação destes projetos 
e atividades, tudo em prol de uma educação 
cada vez mais dinâmica e ativa. Passo a citar 
algumas das parcerias, com as quais contamos: 

António Banganho
Diretor da Escola 

tem 
a palaVra! 

Secretaria Regional de Educação, Secretaria 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 
Associação Bandeira Azul da Europa, Delegação 
Escolar do Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Direção 
de Serviços de Educação Artística e Multimédia, 
Gabinete do Desporto Escolar, Instituto das 
Florestas e Conservação da Natureza, Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves, Museu 
da Baleia, CREE Funchal, Polícia de Segurança 
Pública, Centro de Saúde do Bom Jesus, Horários 
do Funchal e Clube Desportivo Mar e Serra, entre 
outros.
Em jeito de conclusão, os projetos e atividades da 
escola estão ao serviço dos alunos e contribuem 
para o seu sucesso educativo, proporcionando-
lhes um ambiente estável e propício à partilha de 
ideias, saberes e conhecimentos. É, neste espaço e 
nesta conjuntura, que a temática ambiental ganha 
particular destaque na educação das crianças, 
dando-lhes a possibilidade de serem cidadãos 
críticos e conscientes, com papel interventivo 
numa sociedade e mundo melhores!

Em muitos países, uma grande percentagem 
das águas residuais é descarregada no meio 
ambiente (mar, rios, ribeiras…) sem ser tratada. 
O impacto ambiental é muito nefasto quer ao 
nível das espécies marinhas quer da saúde 
humana.
Ainda há muito para investir ao nível do 
tratamento das águas residuais. Implica esforço 
por parte das entidades governamentais 
através da construção ou modernização de 
redes de drenagem e de Estações de Tratamento 
(E.T.A.R.), mas também de todos os cidadãos 
através da mudança de hábitos diários.
A transformação deve começar nas nossas 
habitações. O facto de deitarmos o lixo no 
contentor ao invés de na sanita, na pia ou 
no lavatório contribui para a redução da 
quantidade de resíduos enviados para o esgoto 
e, consequentemente evita o entupimento das 
canalizações, quer na nossa casa, no nosso 
prédio ou na nossa rua. 
Se diminuirmos a quantidade de resíduos 
enviados para o esgoto e, consequentemente 
retidos na E.T.A.R. evitamos sobrecarregar os 
aterros sanitários. O lixo depositado no contentor 
poderá ser incinerado.
A informação e a sensibilização sobre esta 
temática é essencial para despertar consciências, 
principalmente dos mais jovens que têm um 
grande poder de gerar mudanças.
A Autarquia do Funchal dinamiza ao longo de 
todo o ano visitas guiadas para grupos à E.T.A.R. 
do Funchal contribuindo para a formação cívica 
dos seus participantes. 

Cátia Freitas
Técnica Superior de 

Turismo
da Câmara Municipal 

do Funchal 
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Tomás Serrão  e Jesus  1ºano Turma A

Gustavo e Martim, 1ºano Turma B

Pedro Henrique e Mara, 2ºano Turma B

Carolina  e João Francisco, 1ºano Turma A 

Sara Leonor e Martim Figueira, 2ºano Turma A 
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Pedro Duarte e David, 3ºano Turma A 

Matilde, Edgar, Sara e Martim Tiago, 4º ano Turma A

Laura e Mara, 4ºano Turma C
Tiago André, Francisco e Martim  Tiago

4º ano Turma B

Jéssica e Inês, 3ºano Turma B



pais   MANEIRA
A

 
12 de Maio - Pestana Casino Park HotelCONFERÊNCIA PARENTALIDADE 

ROSÁRIO CARMONA E COSTA
iAgora? Desligar para conectar - 

as crianças, as famílias e os ecrãs.

ANA MANTA
Alunos motivados, alunos felizes! - Motivar os filhos para o estudo.

ANA VARÃO
E viveram pais para sempre:coparentalidade positiva no divórcio.

JOANA ZINO
Diversão sim, brigas não! - 

Mediação de conflitos entre 

irmãos.

NÁDIA BRAZÃO
Ideias na mesa, simplificar 

as escolhas dos nossos filhos.

MAGDA GOMES DIAS
Parentalidade  Positiva: moda, 

permissividade ou renovação”

ANTÓNIO RAMINHOS

iniciativas.dnoticias.pt
    Apoio à APCM: a cada ingresso, entregamos 
€1 à Instituição.

Bilhetes à venda:
Lojas DIÁRIO, FNAC, Forum Madeira, Lojas FLOW, Casino  
Madeira, Tabacaria Silva & Gomes, Tabacaria Becas e Clube 
de Vídeo R.Brava.

Parceiros Organização

Secretaria Regional
da Inclusão e Assuntos Sociais

APRESENTA14
ÁGUA

Hoje, aqui, na escola
sobre a água vamos falar.

É importante nós a pouparmos
para o planeta Terra salvar.

A água cai das nuvens
e vai para lagos, ribeiras e mar.
Depois, chega às nossas casas

onde a vamos usar.
Ela serve para beber,
ela serve para limpar.

Ela é essencial para viver,
Com ela podemos cozinhar e regar.

Temos de a usar com cuidado
porque a água é valiosa.

É dos recursos mais importantes, 
para a nossa saúde preciosa!

A água usada e poluída, 
nós temos que tratar. 

É transportada por esgotos
até à estação da ETAR.

Lá trata-se da água suja,
lhe retirando todos os resíduos.

Passa por muitas filtragens,
apesar de muitos ruídos.

Quando a água está limpa
já pode ir para o mar.

Serve, também, para outras coisas
como limpar e regar.

Se cuidarmos sempre da água,
ela nunca vai faltar.

O nosso planeta agradece,
pois dela vamos precisar!

    
     Alunos do 3ºB

Ana Maria
05/05/2009

Tomás Quintal
10/05/2008

um pOema para 
a malta
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dia de festa!
 parabens!
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Ana Maria
05/05/2009

Tomás Quintal
10/05/2008

Maria  Correia
08/05/2010

Vasco Abreu
08/04/2011

Martim Saunders
10/05/2011

Margarida Jardim
06/05/2010

Gonçalo Lopes
09/05/2014

Matilde Pedro
05/05/2016Francisco Lemos

10/05/2012

Mariana Camacho
05/05/2009

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




