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Vamos cuidar
daquilo que E nosso!
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Mostra

de talentos da 
escola 

Goncalves Zarco

ÁAreas Protegidas da RegiAo

s



Foi com enorme alegria que a Malta 
visitou a Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco, uma das maiores escolas 
do concelho do Funchal! Conhecemos os 
meninos e as meninas do quinto e também 
do sexto ano que fizeram trabalhos 
extraordinários sobre o tema desta 
semana:  “Áreas Protegidas da Região 
Autónoma da Madeira”.

AGADOIZÓ

Eu é que sou uma 
grande área a 
proteger! 
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se eU Mandasse NO MUNDO! 

ESTEPILHA

Laura Pestana, 
12 anos

Rebeca Rodrigues, 
11 anos

Mariana Figueira, 
11 anos

Não deixava as 

pessoas poluir o 

ambiente. Não podiam 

deitar lixo no chão, 

nem nos jardins nem 

sequer no mar. Tinham 

que poupar água!

Mandava as 
pessoas reduzir 

e reciclar
os materiais 

e tinham
que separar  
bem o lixo, 

o que significa 
quetinham que deitar 

nos contentores certos.

Rui Salvador, 
10 anos

As pessoas não 
podiam sujar 

as ruas nem os 
parques e tinham 
que reutilizar os 

materiais.

Dizia para as 
pessoas terem 

atenção ao lixo e 
depositá-lo nos 
ecopontos e não 
deixava ninguém 

estragar as plantas 
nem maltratar os 

animais.
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vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

4
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areas ProteGidas da reGiao 

Sabias que?

Em 1982 foi criado o Parque Natural 
da Madeira cuja área abrange 2/3 do 
território da ilha da Madeira, ou seja, 

o equivalente a 67% da sua superfície. 
Engloba as seguintes Zonas Especiais 
de Conservação e Zonas de Proteção 

Especial: Floresta Laurissilva, Ponta de 
São Lourenço e Maciço Montanhoso.

Em 1990 foi criada a Reserva Natural 
das Ilhas Desertas. Esta área protegida 
foi criada originalmente para preservar 
o Lobo-marinho (Monachus monachus), 

mas atualmente o nível de proteção 
aplica-se a toda a fauna e flora 

destas ilhas.

Em 1971 foi criada a Reserva Natural 
das Ilhas Selvagens com vista a 
salvaguardar as aves marinhas 

ali existentes.

Em 1986 foi criada a Reserva Natural 
Parcial do Garajau com o intuito 

de evitar a desertificação do fundo 
marinho da zona do Garajau e 

repovoá-lo em termos 
de fauna marinha.

s
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Sabias que?

Em 1997 foi criada a Reserva Natural do 
Sítio da Rocha do Navio com múltiplos 

objetivos: proteger a área marinha, 
preservar a natureza e as atividades 

turísticas. No passado esta área assistiu 
a uma rápida deterioração devido à 
prática ilegal da pesca por meio de 

explosivos, o que causou graves  
danos à fauna marinha.

Em 2008 foi criada a Rede de Áreas 
Marinhas Protegidas do Porto Santo. 
Esta rede engloba a parte terrestre 

dos vários ilhéus que circundam a ilha 
do Porto Santo e a parte marinha 

circundante ao Ilhéu da Cal e ao Ilhéu de 
Cima, incluindo a zona onde se encontra 

afundado o navio “O Madeirense”. 

Em 2017 toda a área do Cabo Girão foi classificada 
como área protegida subdividindo-se em: 

Monumento Natural do Cabo Girão; Parque Natural 
Marinho do Cabo Girão e Paisagem Protegida do 

Cabo Girão. Esta classificação visa salvaguardar o 
património geológico desta que é considerada uma 

das mais altas arribas do mundo (580 m), bem como 
proteger o meio marinho e a paisagem natural e 
cultural ali existente, nomeadamente os socalcos 

tradicionais e os muros de pedra aparelhada.

A juntar a toda esta variedade de 
áreas protegidas, a Região Autóno- 
ma da Madeira tem ainda espaços 
classificados que estão incluídos na 
Rede Natura 2000. Assim, ao abrigo 
da Diretiva Habitats, existem

TOMA 

NOTA!

11 Zonas Especiais de Conservação e 7 Sítios de Importância Comunitária. Já no 
âmbito da Diretiva Aves, existem 5 Zonas de Proteção Especial. Em 2016, a Região 
aprovou a inclusão do  Sítio Cetáceos da Madeira.



cUidar daqUilo 
qUe e nosso!
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cuidar do ambiente, porque só assim va-
mos conseguir salvar o planeta. Através 
da canção, as crianças passaram a men-
sagem de que é igualmente importante 
percebermos que a poluição é um proble-
ma global! Cantaram todos muito bem, as 
vozes estavam afinadíssimas e a música era 
espetacular, ainda por cima, a letra era da 
autoria dos alunos do 5º 3 e da professora 

de Educação 
Musical, a 
Rubina Fer-
nandes. 
Mas as sur-
presas não 
ficaram por 
aqui! Ficamos 
maravilhados 
com os desen-
hos que nos 
entregaram, 
pois revelaram 
imenso talento 
nesta área. 
Para além de 

as crianças usarem cores lindas, desenha-
ram não só algumas áreas protegidas, bem 
como espécies animais em vias de extinção. 
Quanto aos textos redigidos, temos que lou-
var a vossa dedicação, pesquisa e empen-
ho, porque revela que estudaram o tema e 
a Malta só tem a agradecer. E por falar em 
agradecimentos, fazemos questão de agra-
decer ao Departamento  Eco-Escolas, por 
ter recebido a Malta de forma tão simpática 
e também a colaboração de todos aqueles 
que direta ou indiretamente tornaram pos-
sível a nossa visita ao este estabelecimento 
de ensino!

Foi uma grande festa aquela que a 
Malta fez na Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco. O Estepilha e o Aga-
doizó fizeram novos amigos e amigas 
quando conheceram as crianças de 
várias turmas do 5º e do 6º anos de 
escolaridade. Esta semana, o tema da 
nossa Revista está relacionado com as 
“Áreas Protegidas da Região Autónoma 
da Madeira” 
e, para nos-
sa grande 
alegria, 
as turmas 
sabiam tudo 
de cor e sal-
teado! Mes-
mo assim, 
as crianças 
assistiram 
atenta-
mente à 
aula dada 
pela nossa 
amiga Cátia 
Freitas, técnica da Câmara Municipal do 
Funchal e ainda fizeram imensas per-
guntas, todas elas com respostas muito 
esclarecedoras. Dá gosto ver as crianças 
tão interessadas em temas tão impor-
tantes como este e empenhadas em 
cuidar daquilo que é nosso!
Para nossa alegria, fomos presentea-
dos com uma música lindíssima que nos 
alertava para o facto de ser importante 
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Rui Caetano

Presidente do Conselho Executivo

da Escola Básica e Secundária   

A nossa Escola é uma instituição com 
uma vivência própria que lhe confere 
uma matriz específica, uma cultu-
ra organizacional e uma identidade 
próprias. Tem como lema: “Pela pro-
moção do desenvolvimento harmo-
nioso do aluno”. A  9 de setembro de 
1968 foi criada a escola, então des-
ignada por Escola Preparatória de 
Gonçalves Zarco, a qual deve o seu  
nome ao navegador português João 
Gonçalves Zarco. Inicialmente a Esco-
la começou a funcionar como anexo 
da Escola Industrial e Comercial do 
Funchal, hoje, Escola Secundária 
Francisco Franco, e do Liceu Nacional 
do Funchal, hoje, Escola Secundária 
Jaime Moniz. Em 1973 transitou para 
o edifício anexo à Igreja do Colégio, 
situada na Praça do Município. Em 
1985 mudou para a Quinta da Ribei-
ra, na Calçada da Cabouqueira, ten-
do como anexo a Quinta das Palmei-
ras. Foi só em 1989 que se instalou 
em edifício próprio, localizado nos 
Barreiros, freguesia de São Martinho, 

como Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco, destinado a 

acolher os alunos do 2º e 
3º ciclos do Ensino Básico 

e também o Ensino Se-
cundário, bem como ensi-

no noturno, Educação e Formação de Adul-
tos.
Neste momento, temos 1400 alunos. Temos 
o segundo e terceiro ciclos, o ensino se-
cundário, cursos profissionais e ensino EFA 
(Educação e Formação de Adultos).
Quanto ao nosso plano de atividades, é mui-
to diversificado, pois, além das atividades 
organizadas pelos grupos disciplinares, rel-
acionadas direta ou indiretamente com as 
suas áreas de aprendizagem, desenvolve-
mos outros projetos no âmbito da formação 
pessoal e pessoal, como por exemplo: Ed-
ucação, segurança e prevenção de riscos, 
eTwinning, carta da convivialidade, Projeto 
experiência positiva, Educação para a Sex-
ualidade, Educação para a Saúde, projeto 
Atlante, combate às toxicodependências, 
Eco-escola, BioLife, Clube de política/parla-
mento Jovem, Robótica, Educação para os 
média, Oficina de Teatro, entre outros.
No que diz respeito aos parceiros, trabalha-
mos de forma colaborativa com diversas en-
tidades, por exemplo, Junta de freguesia de 
Santo António, Câmara Municipal do Fun-
chal, Centro Comunitário de São Martinho, 
Associação Olho-Te, Clube Sport Marítimo, 
Porto Bay Hotels & Resorts, Escola Profis-
sional de Hotelaria e Turismo da Madeira, 
Diário de Notícias, entre outros.
Quero destacar ainda todo o empenho que 
temos na sensibilização ambiental, princi-
palmente através do projeto Eco-escola e 
do projeto BioLife, onde temos desenvolvido 
bastante trabalho com os alunos, os pro-
fessores e inclusive com os funcionários da 
escola em determinadas matérias. Têm sido 
feitos trabalhos de sensibilização, visitas 
de estudo, saídas de campo, elaboração de 
cartazes e folhetos, exposições, visualização 
de filmes, trabalhos em parceria com outras 
entidades, ações de formação para profes-
sores e funcionários sobre as questões da 
promoção da qualidade ambiental, sema-
nas temáticas, trabalhos na horta urbana, 
entre outros.

teM a 
Palavra! 



Cátia Freitas

Técnica do Departamento 

de Educação e Qualidade 

de Vida da Câmara do Funchal   

Nesta edição da Malta do Diário alguns 
dos alunos da Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco foram desafiados através 
de um exercício prático a conhecer as áreas 
protegidas existentes no arquipélago da 
Madeira e a proceder à sua georreferen-
ciação. Uma vez que para valorizarmos 
e protegermos temos primeiro que con-
hecer, torna-se muito pertinente abordar 
a temática das áreas protegidas junto dos 
nossos jovens, de modo a que, possam com-
preender o papel extremamente impor-
tante que a criação e classificação destes 
espaços desempenha na manutenção da 
biodiversidade, do património geológico, 
histórico e cultural, bem como na valori-
zação da paisagem. 
Para além de um excelente instrumento 
no âmbito da conservação da natureza, as 
áreas protegidas são extraordinárias fer-
ramentas de promoção turística e de edu-
cação ambiental, para tal têm de ser bem 
planeadas e geridas, de modo a promover 
um equilíbrio entre o meio natural e as ativ-
idades humanas.
Na Região Autónoma da Madeira (R.A.M.) 
para além das áreas protegidas existem 
zonas classificadas no âmbito da Rede Na-
tura 2000, uma rede ecológica que tem 
como finalidade assegurar a conservação 
a longo prazo das espécies e habitats mais 
ameaçados da Europa, contribuindo para 
travar a perda da biodiversidade. Neste 
âmbito, existem áreas classificadas como: 

Zonas de Proteção Especial, Zonas 
Especiais de Conservação e Sítios 
de Importância Comunitária.

teM a Palavra! 

A Escola Gonçalves Zarco é uma das 
maiores escolas do Funchal e é a única 
escola, aqui na Madeira, que tem um De-
partamento exclusivo para o eco escolas. 
Neste sentido, temos trabalhado mesmo a 
fundo nos desafios ambientais e na própria 
educação ambiental. Tentamos sensibilizar 
e abranger quer o maior número de pro-
fessores, quer o maior número de alunos 
da comunidade escolar. Pretendemos que 
os nossos alunos depois façam essa sensi-
bilização junto dos pais e da sua família. 
Quando nós falamos em termos ambien-
tais, pressupõe-se sempre uma mudança 
de hábitos e no início é sempre difícil, prin-
cipalmente para os adultos, enquanto que 
é mais fácil para as crianças. Quanto ao 
tema das “Áreas Protegidas”, os nossos 
alunos já começam a tomar consciência 
que existem e que há espécies animais e 
vegetais nessas áreas que têm de ser pro-
tegidas.

Sérgio Manuel Loureiro Duarte

Coordenador do Departamento 

Eco Escolas e professor  

de Ciências e Matemática   
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10 a nossa 
festa!!

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

a nossa 
festa!!
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festa!!



12 a Minha

arte

Nicolau Teixeira
Francisca

Beatriz Garanito

Margarida Camacho

Gustavo Rodrigues



13a Minha

arte

Gui Pita

Hugo Sapeta

Débora Mónica

Lara Sofia

Rodrigo Leite
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Muito importantes são os seres vivos

Todos eles têm uma função

Temos que os proteger

Senão entram em extinção.

Devemos cuidar do planeta

Pois a poluição está a ameaçar

Toda a diversidade de espécies

É preciosa e devemos preservar!

Martim Duarte, 5º 1
 

A Laurissilva tão colorida

Com flores e vida.

Nela vivem animais

Que são muito especiais.

Que floresta tão bela e maravilhosa!

Alice Pereira, 5º 1
 

Vamos todos proteger o ambiente

Está nas nossas mãos um futuro risonho

Fico por isso muito contente

Que se torne realidade e não fique em sonho.

Bárbara Silva, 5º 1
 

O ambiente é uma coisa para estimar.

Temos que preservar o nosso ambiente

Seguimos 3 regras que são:

Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Se quisermos preservar

Temos que contribuir

Para o nosso planeta não ficar poluído.

Ana Margarida, 5º 1
 

Do ambiente temos de cuidar

Para nele podermos viver

Muita atenção com a serra e o mar

Que deles precisamos para sobreviver!

Alice Rodrigues, 5º 1

UM PoeMa

Para
a Malta

Zarco uma escola especial
Com talento, mesmo ambiental

E há muito que temos pra contar
Com a nossa Eco Escola!

Reduzir, reciclar, reutilizar
São o lema que temos a cumprir

Junta-te a nós nesta grande missão
E muito irás descobrir

REFRÃO

O ambiente tu
Tens de cuidar
Pois, só assim

O planeta vais salvar

A poluição
É um problema global

Tudo limpo
É fenomenal!
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UM hino Para a Malta

Zarco uma escola especial
Com talento, mesmo ambiental

E há muito que temos pra contar
Com a nossa Eco Escola!

Reduzir, reciclar, reutilizar
São o lema que temos a cumprir

Junta-te a nós nesta grande missão
E muito irás descobrir

REFRÃO

O ambiente tu
Tens de cuidar
Pois, só assim

O planeta vais salvar

A poluição
É um problema global

Tudo limpo
É fenomenal!

Ser Eco é ser saudável
Pensar livre e ser responsável

Manter o planete cuidado,
Protegido e conservado!

Cada passo é um bom exemplo
Para a nossa comunidade

A vitória nós alcançaremos
Esta é a grande verdade.

REFRÃO

Deixamos o nosso novo lema
Que crer é um grande poder

Passa a nossa mensagem
E felizes vamos ser!

Todos juntos aqui na escola
Daremos o nosso contributo

É um passo pequeno
Mas salvará o mundo. 

REFRÃO

Eco Escolas Apresentação




