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Mandava as pessoas ter mais 

preocupação na limpeza das 

florestas porque isso pode 

provocar grandes incêndios.

Se eu mandasse 
no mundo
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Se há escolas que sabem receber 
muito bem os seus convidados, 
a EB1/PE e Creche de São 
Gonçalo é uma delas! A Malta 
divertiu-se imenso na visita a 
este estabelecimento de ensino! 
As crianças e o pessoal docente e 
não docente foram muito amáveis 
connosco! Nas páginas seguintes, 
vão encontrar os trabalhos 
maravilhosos que os nossos amigos 
prepararam para esta edição! 
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Alexandre Catanho, 9 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

O tema desta 
semana: Incêndios 
Florestais!



Sabias que?INCÊNDIOS FLORESTAIS

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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AGADOIZÓ
As florestas 
cobrem cerca de 
30% da superfície 
terrestre.

As florestas são 
conhecidas como os 
Pulmões do Mundo ou os 
Sumidouros de dióxido de 
carbono.

Em caso de incêndio deves:
- Alertar de imediato um 
adulto para ligar para o 112;
 - Avisar e ajudar os vizinhos
- Ajudar a soltar os animais;
- Ajudar a molhar as paredes, 
telhado e mato à volta da casa;
- Evitar voltar para trás para ir 
buscar algum objeto. Caso te encontres cercado por 

um incêndio deves:
- Sair na direção contrária ao 
vento;
- Procurar um local com água e 
pouca vegetação;
- Cobrir o corpo com roupa 
molhada;
- Respirar junto ao chão.

São necessárias 22 árvores 
para fornecer oxigénio a uma 
pessoa por dia!  

Não há fogo 
seguro, por isso 
devemos ter 
muita atenção 
às queimadas!   

Para evitar fogos florestais 
devemos evitar:
- Deitar pontas de cigarro no chão;
- Fazer fogueiras em dias de muito 
vento;
- Limpar o mato à volta de casa;
- Deixar vidro ou outro tipo de lixo 
na floresta.



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 16 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 Pedro,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Pedro Ramos Quintal

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

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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A Floresta é bonita 

Ela não pode morrer

Temos todos de lutar

Para sempre a proteger

Fico triste quando vejo

A floresta destruída

Fico triste quando vejo

sofrer tanta vida

A cor que quero ver

Quando olhar a minha Ilha

É um lindo verde

Que tamanha maravilha

Não faças lixo na floresta

Quando fores lá passear

O lixo que tu que lá deixas

Só a vai prejudicar

Temos de agradecer 

Aos nossos heróis bombeiros

Se a floresta está a arder

São sempre os primeiros

São os primeiros a lá chegar

Para o perigoso fogo combater

Mesmo com o perigo no ar

A nossa floresta eles não deixam arder

É meu, é teu é nosso dever

É meu, é teu é nosso dever

A Floresta proteger

Não a deixar morrer

É meu, é teu é nosso dever

É meu, é teu é nosso dever

Ligar para o 112 

não a deixar arder

Autoria da Letra

Prof. Orlanda Góis
 

uma cançao para 
a maLTa…

Vamos proteger a Floresta



7uma eScoLa amiga!

Passou mais uma semana e a Malta voltou a visitar mais uma 

escola, desta vez a Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-

Escolar e Creche de São Gonçalo. A Malta chegou à escola e foi 

muito bem-recebida pela senhora diretora Maria do Rosário. 

Falamos do programa, houve uns pequenos ajustes e, logo 

a seguir, a simpática diretora pediu a máxima atenção dos 

meninos para as surpresas que estavam prestes a começar! 

E não é que enquanto a Malta se apresentava à pequenada 

e explicava a sua missão no que diz respeito à proteção do 

ambiente, apareceram, de repente, os nossos amiguinhos?  

O Agadoizó e o Estepilha foram aplaudidos de forma 

entusiasmada pelas crianças! 

Houve abraços, beijos e muito riso e, mais do que isso, quando 

demos por ela, o Agadoizó e o Estepilha já tinham claque e 

tudo!!! Havia os apoiantes do Agadoizó e havia os apoiantes do 

Estepilha! 

«Eu gostoooooooooooo do Agadoizó!!!»

«Estepilha tens de ser amigo do Ambiente!»

A criançada queria que os nossos amigos percebessem que 

tinham simpatizantes e que eles eram, acima de tudo, defensores 

do meio ambiente.

Depois da visita surpresa, foi a vez do grande amigo da Malta, 

o Carlos, técnico da Câmara Municipal do Funchal, dar uma 

fantástica aula sobre os Incêndios Florestais, o tema escolhido 

por esta escola. As crianças participaram, opinando, expondo 

dúvidas e respondendo às perguntas que iam sendo colocadas 

pelo Carlos. 

Depois de tanto empenho na aula, era chegada a hora dos 

meninos e das meninas nos apresentarem os seus trabalhos. 

Recitaram quadras e frases relacionadas com o ambiente e os 

incêndios, deram-nos dicas e conselhos para que soubéssemos 

como podemos evitar os incêndios e ensinaram-nos como 

devemos agir.

A pequenada leu tudo muito bem e, de facto, as quadras e as 

frases estavam muito bem elaboradas! Também a canção: 

“Vamos proteger a floresta” estava muito bem cantada e 

tinha implícita uma bonita mensagem! Foi uma alegria termos 

conhecido mais gente amiga do ambiente! 

A Malta está cada vez maior e melhor. Graças a vocês amigos!
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 

a noSSa 
feSTa! 

uma eScoLa amiga!
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A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar e 
Creche de São Gonçalo é composta atualmente 
por três edifícios e resulta da fusão operada 
recentemente entre o Infantário de São Gonçalo, 
o Edifício do Palheiro Ferreiro e o Edifício de São 
Gonçalo que é a escola sede.
Frequentam a escola na totalidade 107 crianças 
com idades compreendidas entre os 7 meses e os 
11 anos.
A nossa Escola tem por objetivo preparar 
os alunos para o futuro, formar cidadãos 
conscientes dos seus direitos e deveres, fomentar 
a criatividade, a autonomia, a disciplina e o gosto 
pelo conhecimento.
Para o efeito, para além dos conteúdos 
curriculares, desenvolvemos diversos projetos, 
tais como, o “Projeto Eco-escolas”, “Heróis da 
Fruta”, “Preparando o Meu Futuro”, “Educação 
para a Segurança e Prevenção de Riscos”, 
“Projeto Regional de Segurança Rodoviária”,  
e ainda Projetos no âmbito da TIC, etc..
Ao longo do ano alguns dos nossos alunos 
participam em concursos regionais, nacionais 
e internacionais, os quais versam sobre várias 
temáticas, designadamente na área do 
ambiente, segurança, expressão plástica, escrita 
e matemática.
Como forma de promover a interação entre a 
escola e a família, realizamos diversas iniciativas, 
as quais constam do Plano Anual de Atividades, 
como sejam, o Pão Por Deus, o Halloween, 
o Natal, o Carnaval e a Semana dos Afetos, 
estando neste momento a escola envolvida 
na preparação da festa da família. 
Como parceiros da escola destacamos, entre 
outros, a Junta de Freguesia de São Gonçalo, 
O Clube 1.º de Maio, a Câmara Municipal do 
Funchal e a Secretaria Regional da Educação, 
cujo contributo é essencial para a realização 
e implementação dos projetos e atividades 
da escola.
Desenvolver uma formação integral, 
promovendo um ensino de qualidade, adaptado 
às constantes mudanças de uma sociedade 
em desenvolvimento e orientado para as 
necessidades específicas de cada aluno é a nossa 
preocupação.

Maria do Rosário
Diretora da Escola 

Tem 
a paLavra! 

Foi com enorme satisfação que mais uma 
vez alguns elementos do Departamento de 
Educação e Qualidade de Vida, da Câmara 
Municipal do Funchal, se juntaram “À MALTA 
DO DIÁRIO”, na realização desta atividade.
Desta vez o tema escolhido foi os “Incêndios 
Florestais”. Como introdução fizemos uma 
curta apresentação do projeto “Dar a Volta 
ao Perigo”.
Inicialmente foi ministrada uma breve 
introdução sobre o tema. Na qual lhes foi 
transmitido o que são os incêndios florestais 
e a sua natureza. De seguida foi-lhes solicitado 
que transmitissem as suas ideias sobre o tema.
Assim, o mesmo foi dividido em duas partes: 
em primeiro lugar falámos do Plano Familiar 
de Emergência, em que lhes foram transmitidos 
alguns conselhos, tais como: definir pontos 
de encontro com os pais, elaborar um kit 
de emergência, adquirir um extintor, estar 
informado e ajudar as forças de intervenção 
e relembrar a importância do número 112, 
entre outros. 
De seguida foi-lhes pedido que dessem 
as suas opiniões e ideias sobre Como Evitar 
e Como se Proteger dos incêndios. Nesta 
segunda parte da atividade expunham as suas 
ideias que eram registadas num placar. 
As crianças demonstraram entusiasmo 
e interesse em participar e surgiram muitas 
ideias relacionadas com o tema, tais como: não 
deixar lixo na floresta, não fazer fogo, soltar 
os animais, molhar as casas, sair na direção 
contrária ao vento e outras mais.
A nossa atividade terminou com a escolha de 
uma frase coletiva da escola: “É 1 privilégio 
termos florestas. Vamos protegê-La.”
A festa continuou com a entoação de uma 
canção por parte dos alunos e pela leitura 
de quadradas alusivas ao tema. Com esta 
atividade promovemos e reforçamos a 
importância de estarmos informados e 
sensíveis para este tema. A atividade decorreu 
de forma muito participativa e verificou-se que 
a maioria das crianças já possuía bastantes 
ideias acerca do tema.

Carlos Alves

Professor, Departamento de Educação 

da Câmara Municipal do Funchal
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Valéria Molina, 6 anos 1ºA

Diana Ornelas, 8 anos, 3ºB

Laura Faria, 8 anos, 2º A
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14 menSagenS 
para a maLTa

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Manter a Natureza 
saudável é um dever 
de todos os cidadãos! 
Leonor Teixeira 2.º ano

A floresta dá-nos 
oxigénio para a 
sobrevivência de todos 
os seres vivos. 
Paulo Freitas 3.º ano

Em campanhas de limpeza 
podes participar para a 
floresta mais segura ficar. 
Se junto à floresta ou ao 
campo morar à volta da casa o 
mato tem de limpar. 
Rodrigo Andrade 4.º ano

Se um incêndio vês 
começar para o 112 
deves ligar. 
Quanto mais rápido é o 
aviso menor é o prejuízo. 
Maria Vieira 4.º ano

Se um piquenique à serra 
fores fazer o lixo de volta tens 
de trazer. 
Nos contentores próprios os 
resíduos deves colocar 
e para a reciclagem estás 
a colaborar. 
Diana Marisa 3.º ano

A floresta Laurissilva 
é rica a valer. 
Vamos todos trabalhar 
para a poder proteger. 
Gonçalo Correia 3.º ano

Se por acaso vires 
alguém a provocar 
incêndios deves chamar 
o 112. 
Francisco Pina 2.º ano



Não devemos fazer fogueiras 
quando está vento, se vermos 

uma pessoa a fazer fogo devemos ligar o 112.Rodrigo Afonso,10 anos, 4º ano

Não devemos deitar lixo na 

floresta, principalmente vidro, 

porque pode haver incêndios.

Élio Nascimento,

10 anos, 4º ano

Não devemos fazer 
queimadas.

Hélder Francisco,
9 anos, 4º ano

Não devemos fazer fogueiras 

muito perto das árvores porque 

pode causar um incêndio e 

ficamos sem floresta.

Renato Caires,

9 anos, 3º ano

aS noSSaS eSTreLaS
Não devemos deitar lixo na floresta

e temos de ter muito cuidado quando 

fazemosfogueiras. Devemos estar 
sempre emprevenção.Nuno, 10 anos, 4º ano

O que se deve 
fazer para evitar 

os incêndios?

dia de feSTa!
 parabenS!

1515

Fátima Nóbrega
13/05/2010

Maria Gomes
16/05/2015

Júlia Ornelas
16/05/2011

Santiago Teles
12/05/2013

Margarida
13/05/2010

 Inês
17/05/2011

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




