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Esta semana a Malta fez a festa no 
Externato de São João! Conhecemos 
novos amigos e amigas, super 
simpáticos, divertidos e muito 
talentosos!  Cantamos, dançamos 
e aprendemos várias coisas 
importantes sobre os 3 R’s, o tema 
escolhido para a Revista da Malta 
desta semana.  
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

3 R’s???? Rabugento, 
Raivoso e Radioativo!  
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Dia De Festa!
 Parabens!

Henrique Basilio
26/05/2010
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Há muitos resíduos que 
não conseguimos evitar de 
os produzir. No entanto, 
podemos dar-lhes novas 
utilizações (REUTILIZAR):

Os papéis podem ser 
utilizados em blocos de 
rascunho. 

 

As garrafas podem tornar- se 
em objetos de decoração.

A roupa, calçado e brinquedos 
que já não usamos, podem 
ser doados e servir noutra 
pessoa.  

Podemos evitar a produção 
de resíduos (REDUZIR) com 
algumas medidas simples:

Beber água da torneira 
evitando a compra de 
embalagens de garrafas de 
água e resíduos produzidos.   

Levar de casa um saco ou 
sacola para as compras.   

Evitar produtos descartáveis 
como as palhinhas, loiça e 
talheres de plástico.  

Optar por produtos com 
recarga, como as que já 
existem para alguns produtos 
domésticos, cosméticos, assim 
como para alguns produtos 
alimentares.

Os livros escolares podem 
ser doados a um banco de 
reutilização de livros.   

Sabias que?
Reduzir, Reutilizar e Reciclar 
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Na impossibilidade de reutilizar os materiais é 
muito importante fazer a devida separação nos 
ECOPONTOS, a fim de serem encaminhados para 
reciclagem. Ao utilizarmos as embalagens usadas 
como matérias-primas secundárias (RECICLAR), 
estamos a poupar energia e matérias-primas 
virgens do Planeta.

A reciclagem do plástico 
contribui para uma 
diminuição do consumo 
de petróleo.  

A utilização de vidro 
reciclado na produção 
de novas embalagens 
poupa os leitos dos rios 
de onde são retiradas as 
areias para produzir este 
material. 

A produção de papel reciclado 
consome menos energia e água 
e ainda evita o abate de árvores. 

A reciclagem das 
embalagens de metal 
permite poupar no uso
de minérios.



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 30 de maio de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Francisco
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Francisco Fernandes

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

DEscobre 
as diferenças
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Trabalhos dos alunos da EB1/PE 

Externato de São João



9externato 
De sao Joao

s s

A Malta do Diário conheceu mais um estabelecimento de ensino 

e verdade seja dita que a nossa equipa está cada vez mais 

entusiasmada com a quantidade de amigos defensores do 

meio ambiente! Semana após semana, temos encontrado muitas crianças 

devidamente informadas e sensibilizadas para as questões 

ambientais. Também temos recebido muito apoio por parte das 

escolas e a EB1/PE do Externato de São João, a exemplo de 

muitos outros estabelecimentos de ensino, recebeu a Malta de 

braços abertos! De forma muito simpática e amistosa, fomos recebidos pela 

senhora diretora Maria Lília que prontamente nos falou das 

atividades que as crianças prepararam para a nossa Festa. 

Fomos presenteados com textos, música e havia, desde o início, 

muita curiosidade em conhecer os nossos amiguinhos Agadoizó 

e o Estepilha. Também notamos uma vontade muito grande em 

saber mais sobre o tema escolhido: Os 3 R’s!
Rapidamente, a senhora diretora endereçou umas palavrinhas 

à pequenada sobre o propósito da nossa visita e agradeceu 

também a nossa passagem por esta escola. Feitas as 
apresentações, foi a vez de as crianças mostrarem o seu 
talento! Ficamos vaidosos com a qualidade dos textos lidos 

pelos mais pequenos e pelas ideias fantásticas que foram 

transmitidas em defesa do ambiente! Após a leitura, passamos para a música e ouvimos, deliciados, 

o Hino Eco-Escolas do Externato de São João, uma música do 

professor Germano Capela e a letra da professora Manuela 

Silva.
Os meninos e meninas cantaram muito bem! Além de 
talentosos, eram enérgicos e queriam aprender mais e 
mais! Por isso, mal o Bruno Alves, o técnico da Câmara 
Municipal do Funchal, começou a dar a sua palestra sobre os 

3 R’s, apressaram-se logo a fazer perguntas e foram todas 

devidamente esclarecidas pelo nosso parceiro e amigo!
Posto isto, era chegada a hora das crianças acarinharem as 

nossas queridas mascotes: o Agadoizó e o Estepilha! E mal 

apareceram, foi uma autêntica loucura! A Malta ficou repleta de 

abraços enérgicos e calorosos, beijos e muita brincadeira! 



Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 

a nossa 
Festa! 10



11



12

Sou diretora deste Externato desde o início
deste ano letivo. Estive 12 anos na Escola do
Porto Santo e três anos na Escola de Santana,
também como diretora e na Escola de Machico
como professora titular. Esta é uma escola 
particular, católica, com contrato de associação 
com a Secretaria Regional de Educação. Neste 
momento, temos seis assistentes educativas, 
uma educadora, um professor do Ensino Especial, 
um de Educação Física, outro de Educação 
Musical, quatro professores das atividades 
curriculares e outros quatro das atividades de 
enriquecimento para 123 alunos, distribuídos por 
quatro turmas do primeiro ciclo e uma do pré-
escolar.
Integramos este ano o programa Eco-Escolas e 
o nosso plano de atividades está muito voltado 
para o ambiente. Olhamos para os arredores 
da escola e percebemos que poderíamos dar 
o nosso contributo para embelezar e proteger 
o ambiente. De facto, temos tido o apoio 
da Câmara Municipal do Funchal que tem 
sensibilizado os nossos alunos para esta temática 
e tem sido uma mais valia no desenvolvimento 
deste tipo de atividades. 
Brevemente, pretendemos criar uma horta
pedagógica para que as crianças possam
despertar para a importância da terra, porque
é daí que provêm os alimentos que consumimos.
Além disso, no Dia da Família, no espaço de
recreio, os pais plantaram árvores. Já plantámos
floreiras e reutilizámos paletes.
Temos também como parceiras a Junta de 
Freguesia que nos tem cedido transportes 
sempre que precisamos fazer visitas de estudo 
aos parques naturais e contámos com a Proteção 
Civil no âmbito da segurança. A Associação 
de Ténis de Mesa da Madeira também nos 
emprestou uma mesa e as crianças vão lá 
duas vezes por semana para praticarem esta 
atividade.
A nossa missão é a de educar para a felicidade. 
Queremos que a criança seja feliz aqui e agora. 
Pretendemos que o aluno se encontre consigo 
mesmo e com os outros e fazemos questão 
de envolver a família e os professores. Temos 
desenvolvido diversas atividades neste sentido: 
já visitámos algumas instituições de paralisia 
cerebral e até mesmo lares de idosos. A escola 
prepara para o futuro, quer dar ao aluno uma 
visão mais ampla da sociedade. 

O nosso objetivo é que a criança se sinta bem 
na escola e sinta que esta é a sua segunda 
casa porque é aqui que passa a maior 
parte do tempo.
Pretendemos educar para o empreendedorismo!

tem 
a Palavra! 

Maria Lília Ferreira 
de Nóbrega

Diretora da Escola 

Bruno Alves

Assistente Técnico da Câmara

Municipal do Funchal

Nas nossas ações de informação, apelamos 
aos munícipes em geral para porem em prática 
a regra dos 3 R`s no seu dia-a-dia, de forma 
a promover uma redução dos resíduos. São 3 
as ações que devemos ter em conta tanto em 
casa, como na escola ou no trabalho.

REDUZIR:
 - Fazer sempre uma lista de compras para 
comprar só o essencial.
 - Comprar embalagens familiares em vez de 
várias mais pequenas.
- Evitar os produtos descartáveis.
- Evitar produtos com excesso de embalagem.

REUTILIZAR:
- Dar novos usos às embalagens em vez de 
comprar outras para o mesmo fim.
- Optar por pilhas recarregáveis.
- Etc… (A imaginação é o limite!)
 
RECICLAR: 
- Separar corretamente os lixos.
- No vidrão colocar vidro de embalagem.
- No papelão colocar papel e cartão.
- No embalão colocar embalagens de plástico 
e metal.
- No pilhão colocar as pilhas.
- No lixo geral colocar tudo aquilo que não dá 
para reciclar.     

 



1313tem 
a Palavra! 

 

O planeta azul.
Nossa casa especial.

Aprender a respeitá-lo.
É livrá-lo de todo o mal.

Devemos cuidar do ambiente.
Da natureza ser amável.P’ra construir um mundo diferente.Mais bonito e mais saudável.

Na escola de S.João.
Corre uma linda ribeira.

Vamos lá a proteger.
Evitando a lixeira.

Separemos o lixo no contentor.
O vidro no vidrão.

O papel no papelão.
O plástico no embalão.

Cada lixo a sua cor.

Somos crianças felizes.
Colorimos a natureza.

Cantamos todos juntos.
Este hino de beleza.

Letra: Professora Manuela Silva Música: Professor Germano Capela

Hino Eco-Escolas do
 Externato de S. João

cançoes para a 

MALTA

S



ORGANIZAÇÃO PARCEIRO

Frente MarFunchal
GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
E DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DO FUNCHAL, E.M.campodeferias@dnoticias.pt 

800 200 020  | 291 202 300

Inscrições e informações em:

de 2 a 31 Julho
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ORGANIZAÇÃO

Frente MarFunchal
GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
E DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DO FUNCHAL, E.M.

Mais u
m ano de aventuras!

Junta-te a nós!

> Sede na Escola Básica e Secundária Gonçalves 
Zarco,  junto ao Estádio dos Barreiros
> 9h às 18h
> a partir 135€

a minha

arte

Henrique Gomes

Jessica Maria Gonçalves

Matilde

Camila

Lucas Freitas
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