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Um bem precioso!

A MALTA NA EB1/PE Dr. EDUARDO 

BRAZÃO DE CASTRO



DiA De FestA!

 pArAbens!
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A Malta andou a celebrar o 
Dia da Árvore e o Dia Mundial 
da Água e ainda houve tempo 
para uma visita à fantástica 
Escola Dr. Eduardo Brazão 
de Castro, onde as crianças 
tiveram a oportunidade de 
transmitir os seus conhecimentos 
e preocupações sobre um dos 
principais focos de poluição: a 
plasticologia marinha!

Eu gosto dos plásticos! 
Consigo fazer um 
avião de plástico! 
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AGADOIZÓ
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Sabrina Silva,  
11 anos

Ayssen Menegatti, 
12 anos

Rodrigo Fernandes,  
11 anos

Francisco Gomes,  
12 anos

Mandava as pessoas construir 
cercas para que os animais 
ficassem mais protegidos  
e não deixava as pessoas 

deitar lixo nas praias,  
nem nos jardins.

Mandava fazer buscas 
para retirar o lixo das ruas 
e do mar. Desta maneira 
estávamos a ajudar os 

peixes a sobreviver.

Mandava as pessoas construir 
caixotes maiores para deitar 
o lixo e mandava colocá-los à 
volta das florestas para que 
não se poluísse as florestas. 

Também não deixava acabar 
com a vida animal.

Mandava colocar mais 
ecopontos nas ruas para 

deitar o lixo.

se eU mAnDAsse

NO MUNDO
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Vanessa Ramos, 
10 anos

Guilherme Silva,   
11 anos

Mandava plantar mais árvores 
e colocar mais caixotes do lixo 

nas ruas porque assim não 
havia desculpas para deitar 

o lixo no chão!

Mandava as pessoas cuidar 
melhor das nossas florestas. 
Queria menos poluição e um 

ambiente mais limpo.

Se mandasse no mundo não permitia 
que as pessoas fossem tão descuidadas 

em relação ao lixo. Obrigava-as a 
recolher o lixo que deitassem nas ruas, 

jardins ou oceanos.

André Rodrigues,    
12 anos

António Fernandes,  
11 anos

Se as pessoas deitassem lixo 
no chão ou no mar, seriam 

obrigadas a ir buscar e se não o 
fizessem iam presas! 



vAmos pintAr6
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A Câmara Municipal do Funchal organizou um 
excelente programa para a Semana da Árvore 
que marcou este mês de março. Mais de mil 
participantes de 26 instituições colaboraram 
nas atividades de sensibilização e conservação 
do nosso Parque Ecológico do Funchal. Como 
sabes, o Parque é um importante pulmão 
verde do Funchal e aqui foram dadas as boas 
vindas à Primavera através da realização 
de muitas atividades que juntaram imensas 
crianças, incluindo os alunos e alunas da Escola 
Eduardo Brazão de Castro! Houve de tudo um 
pouco, desde o famoso percurso do caminho 
dos “pés descalços”, caça ao tesouro, o circuito 
ambiental, sensibilização sobre a erosão dos 
solos, jogos da memória e de orientação. Nestas 
atividades especialmente concebidas para os 
visitantes do Parque Ecológico, não faltaram 
outros atrativos, tais como a construção de 
casotas e comedouros para as aves, fazer pão 
(delicioso) num forno a lenha, representação 
do perfil do solo, entre muitas outras diversões 
muito didáticas!

Mil participantes no Parque 
Ecológico!

Neste mês que agora termina, 
também foi assinalado o Dia 
Internacional da Água, esse 
bem tão precioso para a nossa 
existência! O Departamento de 
Educação e Qualidade de Vida 
desenvolveu nos dias 20 a 22 
de março, diversas atividades 
alusivas a esta comemoração e 
que envolveram os alunos do 1º 
ciclo do Ensino Básico que foram 
alertados para a importância da 
água e para a necessidade de 
uma melhor gestão deste recurso 
natural. As atividades decorreram 
na Ludoteca do Parque de Santa 
Catarina e, nestes três dias, 
juntaram mais de 150 crianças 
e 54 jovens que aprenderam a 
importância e responsabilidade 
que todos devemos ter em relação 
à Água!

O Dia Internacional 
daÁgua

De 1 a 5 de abril, a EB1/PE e Creche de Santo 
Amaro, na freguesia de Santo António, organiza 

mais uma edição da Feira do Livro. Numa iniciativa 
da biblioteca “Cantinho das Aventuras”, toda a 

comunidade escolar pode adquirir livros infantis a 
preços a ter em conta. Assim, a escola informa que 

a biblioteca estará aberta a toda a comunidade 
escolar, entre as 15h30 e as 18h30. 

Feira do Livro na Escola

noticiAs
DA MALTA



A água é um recurso finito, que se 
distribui em partes desiguais pela 

superfície terrestre. Se, por um lado, o 
seu ciclo natural (ciclo da água ou ciclo 

hidrológico) é responsável pela sua 
manutenção tornando-a um recurso 

renovável, por outro, as suas reservas 
são limitadas.

A água é um composto 
líquido, incolor e sem 
cheiro, a sua fórmula 

química é H2O.

De toda a água existente na terra, 
97% encontra-se nos oceanos sendo, 
portanto, salgada. Dos 3% de água 

doce restante, 2% estão nos glaciares 
e degelos e apenas 1% é água doce 

presente na atmosfera, lençóis 
subterrâneos, lagos e rios.

sAbiAs QUe...

Água: um bem precioso!
148



Uma das formas de recebermos água em 
nossas casas é por meio de empresas que 

captam a água e após um processo de 
tratamento, deixam a água própria para 

consumo.

sAbiAs QUe...

As levadas são vias de 
condução  

da água aos espaços 
agrícolas  

e habitações.

A vida no planeta Terra só é possível 
porque existe água em estado líquido 

na sua superfície. Não se conhece 
nenhum ser vivo que consiga viver 

sem depender da água.

A água é um recurso precioso, e ao 
saber poupá-lo ajudarás não só 

o planeta, mas também a poupar 
dinheiro. Poupar água é muito fácil, 

basta criar bons hábitos.

15159
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A NOSSA 
FESTA
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na EB1 / PE Dr. Eduardo Brazão de Castro



Este ano demos continuidade a todos 
os projetos que tínhamos e que são 
muitos em diversas áreas! A ideia é 
dar às crianças a possibilidade de 
aprender sobre diferentes temas. 
Na nossa escola, existem projetos na 
área do teatro, do desporto escolar, 
da solidariedade, da música, do eco 
escolas, entre outros.
Relativamente aos projetos 
relacionados com o ambiente, as 
crianças envolvem-se muito. Aliás, 

estão muito sensibilizados para estas 
questões. De qualquer modo, é preciso 
alertarmos as crianças constantemente 
para estas questões e esta tem sido uma 
luta diária. Temos que acabar com esta 
mentalidade poluir e destruir. Na nossa 
escola sensibilizamos sempre para a 
necessidade de usar e preservar.
As pessoas têm de ter a consciência, 
sobretudo no que diz respeito aos bens 
comuns, que é para usar e deixar em boas 
condições para quem vem atrás. Nós 
que estamos com o processo educativo 
precisamos sempre dos agentes externos 
porque trazem sempre novas formas 
de abordar muitas vezes questões que 
já foram abordadas ou que vão ser 
abordadas. 
Felicito o vosso trabalho! Para a escola 
é uma mais-valia, pois permite-nos 
organizar de uma forma diferente as 
atividades e fazer uma reflexão sobre 
como vai acontecer, preparar o que 
vai acontecer e depois refletir como 
aconteceu. Em educação todas as 
atividades são importantes! Valorizamos 
todos os nossos parceiros porque 
para nós são uma lufada de ar fresco. 
Ficam aqui as minhas palavras de 
agradecimento à Malta do Diário.

12 tem A pAlAvrA! 

Nuno Jardim

Diretor da Escola

O Embalão é o contentor para recolha de 
embalagens de plástico e de metal, que serão 
posteriormente reciclados. O plástico é um 
grande responsável pela poluição marinha. 
Aliás, fica a saber que milhares de animais 
marinhos morrem ao comer sacos plásticos 
achando que são águas-vivas. Por isso, é 
muito importante que cada pessoa esteja 
sensibilizada para este problema. Assim, não 
te esqueças que o plástico e o metal têm de 
ser colocados no Embalão amarelo!

TOMA 

NOTA!



tem A pAlAvrA! 

A nossa escola está inscrita no eco escolas des-
de 2006 e eu sou a única que me tenho manti-
do no projeto desde essa altura. Há temas base 
que são obrigatórios. Trabalhamos diversos te-
mas, tais como a água, os resíduos e a energia. 
Entretanto, ao longo dos anos têm sido inseridos 
outros temas como por exemplo a floresta e o 
mar. Sobre a plasticologia marinha, as crianças 
fizeram uma visita de estudo à Praia Formosa 
para fazer a recolha do lixo. Com o lixo que re-
colheram fizeram uma escultura muito bonita, 
uma tartaruga. Depois fizeram cartazes onde 
usaram também esse lixo e na sala de aula fi-

“Plasticologia marinha” foi um projeto  
desenvolvido pelos alunos do 5º ano no 
âmbito da flexibilidade curricular e nós tive 
mos parcerias com várias entidades. As 
crianças desenvolveram várias atividades 
participaram numa campanha de recolha 
de lixo na Praia Formosa em colaboração 
com a Câmara Municipal do Funchal e o eco 
escolas da nossa escola. Em parceria com o 
Clube Naval do Funchal e a Marina do Fun-
chal, também desenvolveram atividades 
náuticas e realizaram uma viagem de ca-
tamarã. Foi o primeiro projeto desenvolvido 
pelo 5º ano ao nível da autonomia e flexibi-
lidade. Este foi um projeto que os sensibili-
zou para os problemas relacionados com o 
lixo no mar. Este projeto surgiu a partir do 
momento em que o Oceanário realizou uma 
atividade aqui na nossa escola e nós decidi-
mos desenvolver um projeto interdisciplinar. 

zemos outros trabalhos. Já trabalhámos 
o tema da água e pedi aos meninos para 
tirarem fotografias em casa para nos da-
rem dicas de poupança de água. Eles ao 
fazerem estes trabalhos práticos acabam 
por ter uma maior consciência ambiental. 
Fazemos trabalhos de pesquisa e tentamos 
ser, sempre que possível, solidários. Fizemos 
recolha de tampas de plástico para ajudar 
a Associação de Deficientes da Madeira na 
entrega de uma cadeira de rodas.
No meu entender, o pior animal que está 
na face da Terra somos nós, o ser huma-
no. Infelizmente, somos muito egoístas. Há 
pequenas coisas que nós podemos fazer 
diariamente para ajudar o ambiente, mas 
infelizmente ainda se pensa que o outro vai 
fazer e não se faz. Se calhar as pessoas que 
fazem a separação do lixo deviam pagar 
uma taxa menor no que diz respeito à taxa 
de resíduos. Era um incentivo e, se calhar, 
desta forma as pessoas começavam a se-
parar o lixo. Não devia ser assim, mas infe-
lizmente a maior parte das pessoas só faz 
alguma coisa se tiver um incentivo.
Até agora, realizamos várias visitas de es-
tudo ao Parque Ecológico e participamos 
sempre na campanha promovida pela Câ-
mara Municipal “Limpar o Funchal do Mar à 
Serra”. Além disso, visitamos a Empresa de 
Resíduos, o Jardim Botânico, a Fundação 
Berardo, o Museu Aquário e  fazemos as 
limpezas da praia.

Paula Susana

Coordenadora do Projeto 

Flexibilidade Curricular

Iolanda Fernandes

Coordenadora Projeto 

 Eco escolas
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Trabalhos dos alunos e alunas da EB1/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro




