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CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

 Não te esqueças de incluir o 
Agadoizó e o Estepilha nas tuas 
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malta@dnoticias.pt. 
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E ILUSTRA

2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!
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Dia De Festa!

 Parabens!

Maria Francisca  
Branco Nóbrega 

16/10/2012

Voltamos à escola e desta vez fizemos 
uma festa de arromba com as meninas 
e os meninos da Turma do 6º C da EB/
PE de Santo António e Curral das Freiras 
que, depois com a fusão com outra 
escola, passou a lecionar os segundo e 
terceiro ciclos. Fomos extremamente bem 
recebidos quer pelos professores, quer 
pelas crianças e, todos juntos, brincamos 
e ainda ouvimos uma aula fantástica do 
nosso amigo Pedro Silva sobre o tema 
desta semana: Oleão!

AGADOIZÓ

Adoro nadar em óleo! Esta 
gente não percebe nada!  
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CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

 Não te esqueças de incluir o 
Agadoizó e o Estepilha nas tuas 

criações. Envia para 
malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 25 de outubro de 2018.

APOIO:

1 ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!
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Ajudava as pessoas que têm

doenças, melhorava o planeta em

si. Fazia com que todas as pessoas

reciclassem, fazia com que elas 

não desperdiçassem comer e fazia

do mundo um lugar melhor.

Pedia às pessoas para 
colocar as garrafas no 
oleão e queria que as 
pessoas ajudassem 
a reciclar para ajudar o meio 
ambiente.

Mandava as pessoas 
acabar com as guerras, 
com a poluição e não 
as deixava abandonar 
os animais. Também 
queria que as pessoas 
deitassem o lixo nos 
respetivos ecopontos.

Marcos Pita, 
11 anos

Inês Camacho,
11 anos

Se eu mandasse
no mundo
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Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt

Tatiana Neves, 
12 anos

AGADOIZÓ



Ao ser despejado diretamente na pia 
da cozinha o óleo pode originar o seu 
entupimento, para além de causar 
posteriormente 
problemas graves 
no tratamento das 
águas da ETAR 
(Estação de Tra-
tamento de Águas 
Residuais)? 

Um litro apenas de 
óleo alimentar contamina cerca de 1 
milhão de litros de água!

O óleo deve 
ser usado no 
máximo 2 
vezes pois ao 
ser aquecido 
muitas vezes, 
sofre sucessivas 
variações de 
temperatura, alterando a sua 
composição química inicial. Todas 
estas alterações no óleo trazem 
malefícios à saúde.

Deves ter atenção em não misturar ou colocar no 
Oleão os óleos lubrificantes de motores (de origem 
mineral ou sintético) pois irá inviabilizar a reciclagem 
dos óleos alimentares (de origem vegetal)?

Contribuís, assim, com uma atitude exemplar de bom 
cidadão, consciente dos problemas atuais que muito 
interferem no futuro do Planeta e das gerações.

Sabias que?
O Oleão
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Depois de frio, deves colocar o óleo alimentar usado 
numa garrafa de plástico, bem fechada, quando esta 
estiver cheia depositá-la no Oleão – contentor laranja?

Os óleos alimentares usados depositados no Oleão 
são, posteriormente, recolhidos e encaminhados para 
reciclagem, nomeadamente para fabrico de sabão 
natural, detergentes, lubrificantes, tintas, graxas e 
biocombustível (biodiesel)?



vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças
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textos Para a 
Malta

O oleão não é um leão!

Não é?
O que é então?

Pões o óleo usado num 

garrafão e colocas no oleão!

Para quê?

Para reciclar e não fazer 

poluição!

És amigo do ambiente?

Sim!
Então vais usar o oleão

com ajuda do garrafão

e acabar com a poluição!

Eládio e Tatiana, 6º C

Vamos reciclar o óleo!O oleão faz parte do ecoponto!
Depositando nele as garradas com os óleos usados, bem fechadas,protegemos o ambiente!É tão fácil!!!João Pedro, 6º C

O oleão é um recipiente 
que faz parte do projeto 
de reciclagem.
Recicla o óleo!
Em vez de os 
derramarmos pelos 
canos, deitamos em 
garradas e deitamos no 
oleão.
Assim contribuímos para 
um planeta melhor!
Carolina, 6º C

Outra alternativa para o 
ambiente,Libera um lugar para 

depositar o óleo usado.
Ecoponto laranja como as 

abóboras…Amigo da natureza, claro!
Ontem, hoje, amanhã e para 

sempre será utilizado!!!
Marcos, 6º C

6

O oleão temos que usar
Para o mar preservar

Não podemos poluir
Para assim, o mundo sorrir!Afonso, 6º C

o oleao
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Não podemos esquecer,

De o planeta salvar!

O óleo é importante reciclar,

Para o ambiente preservar!

Coloca os óleos usados no 

oleão
E nunca no cano ou no chão!

Em várias coisas será 

utilizado,

Por exemplo para fazer 

sabão!
Beatriz, 6º C

O óleo temos de 

reciclar

Para os outros ajudar!

Não deitar lixo 

no chão,

Que à poluição 

dizemos não!!

Valentina, 6º C

No oleão vou deitar
Óleo e azeite para 
reciclar
O mar não vou poluir
E todos vão estar a sorrir
Para cuidado do Planeta,
Os óleos no oelão vou 
deitar
Vai tudo a reciclar
E todos ficam a ganhar!
Carla, 6º C

O óleo vamos reciclar

Para o futuro preservar

Não o vamos poluir

Não vamos destruir!!!

Nuno, 6º C

Óleo usado nas garrafas
E muito bem recicladas!

Não vamos poluir,
Mas sim fazer sorrir…

Rita, 6º C

O óleo vamos reciclar,Para o mundo ajudar,Para os animais não matar
E para os oceanos preservar!!Francisco, 6º C
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UMa aUla  
no jarDiM

A Malta continua a visitar os estabelecimentos de ensino 

do Concelho do Funchal e a nossa última paragem foi na EB/PE 

de Santo António e Curral das Freiras, ,uma escola que ganhou 

este nome no início deste ano letivo, uma vez que se fundiu com 

a antiga Escola Básica do Curral das Freiras, passando agora não 

só a lecionar o 2º e 3º ciclo, como também a pré e o 1º ciclo.

É uma escola grande, com seis pisos e que neste momento conta 

com mais de setecentos alunos que partilham espaços comuns 

e que nos falam de forma muito entusiasmada sobre o jardim onde 

têm o privilégio de brincar todos os dias: o jardim da Quinta Josefina. 

E foi neste magnífico espaço que a Malta se reuniu com a turma do 

6º C e assistiu à aula fantástica do Pedro Silva, o técnico da Câmara 

Municipal do Funchal, sobre o tema o Oleão.

O nosso amigo Pedro explicou à turma sempre muito atenta 

que o oleão é o contentor laranja onde devemos depositar 

o óleo alimentar usado e que há já cerca de trinta ecopontos 

destes espalhados no Funchal. Portanto, só não depositamos 

este resíduo no lugar certo se não quisermos!

Estes meninos e meninas do 6º ano mostraram-se interessados 

no tema até porque já tinham feito imensa pesquisa e, inclusive, 

já tinham feito desenhos e textos para serem publicados 

na nossa Revista da Malta! 

Por todo esse empenho e dedicação é claro que mereciam 

conhecer pessoalmente o Agadoizó e o Estepilha! 

As nossas mascotes apareceram de surpresa e 

arrancaram muitos sorrisos e gargalhadas. 

E não é que o Estepilha ainda perguntou 

se alguém tinha óleo para se bronzear?!

Na nossa memória fica a imagem daquele 

jardim, cheio de cor e de crianças muito simpáticas, 

onde passamos uma das 

melhores tardes da nossa vida. Somos uns sortudos!



9

Trabalhos dos alunos da 
EB/PE de Santo António 
e Curral das Freiras

granDes iDeias



ANTÓNIO MIRANDA OLIM
Vice-presidente da Escola

 

10 teM 
a Palavra! 

Este estabelecimento foi inaugurado 
em 1997. Estamos a fazer 21 anos de 
abertura. Durante muito tempo, esta 
escola ficou conhecida como a Escola 
das Madalenas. Inicialmente, era a 
continuação da escola da Achada que 
tinha só o segundo ciclo, mas depois 
albergou o 2º e 3º ciclo e passou a 
ser conhecida como a Escola de Santo 
António.
Temos à volta de 120 professores, num 
total de 753 alunos, sendo que deste 
número 183 alunos são do Curral das 
Freiras. Este ano, dada à fusão da escola 
de Santo António com a do Curral das 
Freiras passamos a comportar também 
alunos da pré, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo e a 
nossa escola passou a denominar-se EB/
PE DE Santo António e Curral das Freiras. 
Além disso, também temos cursos 
profissionais a decorrer (CEF’S), de 
técnico de turismo e ambiente rural; de 
informática, eletricidade e empregado 
comercial.
Há várias atividades que desenvolvemos 
ao longo do ano letivo para além das aulas 
propriamente ditas. Temos o eco-escolas, 
a prevenção rodoviária, segurança e 

riscos. Há sessões calendarizadas que 
acontecem tanto na escola como em 
habitações. 
Gostava de referir ainda que temos o baú 
da leitura que decorre na biblioteca. Há 
escritores que apresentam os seus livros 
para as nossas crianças. Temos de ler com 
amor e isto tem feito com que exista uma 
adesão significativa por parte dos miúdos. 
Temos ainda o clube do xadrez, da 
cerâmica, o clube europeu que mobiliza 
a escola quase na sua totalidade e 
o construmatic que tem um impacto 
bastante positivo nas notas dos meninos 
na disciplina de matemática.
A escola trabalha nos temas ambientais 
e sempre que pode colabora neste 
tipo de iniciativas. Podemos 
afirmar que os nossos meninos 
já estão sensibilizados para 
esta matéria. É importante 
que os nossos alunos levem 
este tipo de mensagem 
para o seio familiar. Muitas 
vezes as crianças são os 
transmissores destas 
temáticas.
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PEDRO SILVA
Técnico da Câmara Municipal do Funchal

teM 
a Palavra! 

O tema atribuído a esta escola foi o oleão. A 
ideia é passarmos a mensagem de que se o 
óleo usado não for tratado e posteriormente 
reciclado vai ter consequências ambientais. Um 
litro de óleo derramado pela pia, na terra ou na 
sanita vai poluir cerca de um milhão de litros de 
água potável! Só isso nos deverá fazer pensar 
no impacto ambiental que irá ter. 
Apelava para todas as pessoas dar o seu 
contributo. Deve-se colocar o óleo das frituras 
no respetivo contentor, no oleão (o contentor 
laranja). Há já nos supermercados, na 
promenade do Lido, por exemplo, e nos pontos 
chaves. Basta deixar arrefecer o óleo, colocar 
numa garrafa de plástico e colocar no oleão. 
Esse óleo não vai poluir nem vai entupir canos. 
Se deitarmos esse óleo pelos canos da cozinha, 
esse óleo vai arrefecer e obstruir canos. Se 
tivermos essa má prática ao longo dos anos 
vai haver entupimentos e a estação de águas 
residuais também vai sofrer com isso porque 
irá trazer consequências a nível do tratamento 
das águas que vão estar poluídas. Vai ser um 
contratempo e vai ter consequências no meio 
ambiente!
As pessoas não estão ainda tão 
consciencializadas para este resíduo que é o 
óleo usado. Estamos a falar do óleo alimentar 

de origem vegetal, como também de alguns 
azeites estragados e margarinas e não dos 
óleos dos motores dos carros. 
As pessoas não estão tão sensibilizadas para 
este tema como estão para o vidro, o plástico e 
outros resíduos. Estas ações que nós estamos 
aqui a fazer junto da comunidade escolar 
fazem cada vez mais sentido porque se nós 
não fizermos algo pelo nosso ambiente, vamos 
ter aspetos negativos e já estamos a sentir 
estes furacões, estas tempestades, estas 
mudanças no clima cada vez mais acentuadas 
e repetitivas. Ora, isto revela que está mal e 
que precisamos todos de perceber!
A Câmara Municipal do Funchal tem à 
disposição trinta oleões, colocados em pontos 
estratégicos. Agora, é uma questão de as 
pessoas fazerem a sua parte e darem o seu 
contributo.
“Um bom cidadão coloca o óleo no oleão”. É 
dessa contribuição que nós precisamos, não 
podemos andar distraídos. Temos que fazer 
algo que faça a diferença. Vivemos todos 
no mesmo mundo e se não tomarmos certas 
atitudes, o nível das águas vai subir, vamos 
sofrer com o aquecimento global, etc. Está nas 
nossas mãos desagravar as consequências e 
precisamos de fazê-lo já hoje.



a nossa Festa!
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a nossa Festa!
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arte
J

oana V
alentina C

ró - 11 anos - 6
º C

Francisco Freitas - 11 anos - 6º C

João Miguel Oliveira - 11 anos - 6º C

Nuno Marques - 12 anos - 6º C

E
dgar C

anada - 13
 anos - 6

º C
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Luana B
eatriz S

ousa - 10
 anos, 6

º C

Susana Garanito - 11 anos, 6º C

Mariana Milho, 11 anos - 6º C

 Inês C
am

acho - 11 anos -  6
º C

M
arcos P

ita - 11 anos - 6
 ºC




