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A ImportAncIA
 dA AguA

EDUCAR PARA A CIDADANIA NA ESCOLA DO BOLIQUEIME



dIA de FestA!

 pArAbens!
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Queriam obrigar- 

-me a tomar banho! 
Arghhhhhhhhh! Não 
gosto da água! Nem 

quente, nem fria!

A Água é um bem precioso e esta semana a Revista 
da Malta aborda este tema tão importante. Fomos 
até à Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-
Escolar do Boliqueime, onde encontramos crianças 
muito bem informadas e sensibilizadas para a 
importância de preservarmos esta fonte de vida 
que é tão vital para a nossa sobrevivência. Os 
nossos amigos e amigas sabiam tudo sobre o Ciclo 
da Água! Parabéns!

ESTEPILHA

AGADOIZÓ
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4
se eu mAndAsse

NO MUNDO

Mandava as pessoas fazer sempre a separação do lixo.

WOW!# 1

Luana Sousa,
9 anos

Não deixava as pessoas poluir os 
jardins nem o mar e mandava-as 

limpar as ruas.

# 1

Elton Rodrigues,
10 anos

LIKE

Não deixava as pessoas poluir o 

ambiente.

# 1

José Teixeira,

10 anos

LIKE



vAmos pIntAr

DEscobre as diferençAS, SAO 5
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sAbIAs Que...

AÁgua
6

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.

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.

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.

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.



sAbIAs Que...

AÁgua
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As levadas são 
vias de condução 
da água 
aos espaços 
agrícolas e 
habitações.

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.

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.

De acordo com o Conselho Nacional da 
Água, o indicador “pegada hídrica” expressa 
o volume total de água doce utilizado para 
produzir os bens e serviços consumidos 
por uma pessoa, comunidade, País ou 

humanidade. A água necessária para 
produzir as refeições que comemos ou 
para fabricar as roupas que usamos é 
assim incorporada na pegada hídrica. 
Um bife, por exemplo, requereu a água 
necessária para produzir os cereais 
utilizados na alimentação dos animais 
e no processamento dos animais e da 
carne no matadouro. Em conjunto com 
um pão, batatas fritas e um refrigerante, 
esta refeição pode ter utilizado mais de 
5500 l de água, o suficiente para encher 
uma pequena piscina. E em relação às 
roupas que vestimos? A produção do 
algodão necessário para um par de 
jeans e para uma camisa, bem como o 
processamento necessário ao fabrico 
do vestuário, necessitaram de cerca de 
10000 l de água. 

TOMA 

NOTA!



A Associação Bandeira Azul da Europa 
revelou recentemente que quatro praias 
sob a responsabilidade da Câmara 
Municipal do Funchal, vão exibir, este 
Verão, a Bandeira Azul. Segundo a 
autarquia, este é um número superior ao 
do ano passado, devido à reentrada na 
lista do Complexo Balnear da Barreirinha, 
que passou por importantes obras de 
beneficiação e vai dinamizar, este ano, 
um Centro Azul, o terceiro sob a alçada 
da Frente MarFunchal. O Lido, a Ponta 
Gorda e a Praia Formosa mantêm o 
galardão, sendo que, no global, o Funchal 
é o Município da Região com mais praias 
distinguidas este ano (6), e o único a ter 
centros azuis.

Bandeira Azul

Os nossos amigos do Parque 
Ecológico do Funchal realizaram 
uma importante formação na 
área do combate a incêndios 
florestais. Também neste parque, 
continua a decorrer um programa 
importantíssimo relativo à 
reflorestação, onde se está a 
proceder à plantação de 288 mil 
plantas. Além disso, estão a ser 
reabilitados 13 quilómetros de trilhos 
para que os visitantes possam 
percorrer estes maravilhosos 
percursos do nosso Parque 
Ecológico.

Combate a incêndios

Feira do Livro

notIcIAs
DA MALTA
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Entra no mundo 
maravilhoso dos livros e 
delicia-te com as mais 
fantásticas histórias! 
Aproveita os tempos livres 
para visitares a partir de 
24 de maio e até 2 de 
junho, a Feira do Livro que 
vai decorrer na baixa do 
Funchal. Este ano, a poesia 
será rainha! A Feira do 
Livro 2019 contará com 25 
livreiros e 62 autores. 
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Concurso de Vitrinismo da Câmara 
Municipal do Funchal.
Varanda da Patrícia Serviços Beleza



A Malta fez-se à estrada e parou, desta 
vez, na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-
escolar do Boliqueime, em Santo António. 
Não foi a nossa primeira visita, mas de 
facto queríamos saber o que se tem 
feito de novo ao longo deste ano letivo, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
projetos.
Tivemos uma longa conversa com o 
diretor da escola, Carlos Monteiro, 
que realçou a importância de dar 
continuidade aos projetos relacionados 
com o desenvolvimento e crescimento do 
aluno no que diz respeito à sua formação 
e educação.
A educação para a cidadania é já uma 
prioridade a nível europeu, faz parte 
do currículo da maioria dos países e é 
importante ensinar as crianças a ser 
responsáveis e a compreender o seu 
papel na sociedade. Ficamos felizes por 
saber que nesta escola andam todos 
empenhados nesta matéria. É de louvar!
Esta é também uma escola que se 

preocupa com as questões ambientais 
e que já coloca em prática diversas 
ações, desde a separação do lixo, a 
poupança de energia, a reciclagem e até 
já recolheu 1600 quilos de tampinhas de 
plástico, o que faz com que a Associação 
de Deficientes da Madeira possa 
entregar mais uma cadeira de rodas!
Estão todos de parabéns e por todos 
estes motivos, o Agadoizó e o Estepilha 
quiseram agradecer pessoalmente o 
empenho e dedicação dos meninos e 
das meninas desta escola e, acima de 
tudo, quiseram proporcionar momentos 
de pura brincadeira para que mais 
tarde todos se lembrem que há sempre 
tempo para tudo: para estudar, ajudar o 
ambiente e brincar!
Não há como falhar!

10 no bolIQueIme educA-se

pArA A cIdAdAnIA!
I



A nossa escola tem beneficiado de uma 
certa estabilidade na sua demografia. 
Contamos este ano letivo com 174 alunos. 
Há dois anos iniciamos alguns projetos 
que ainda hoje mantemos pela sua 
recetividade, aplicabilidade e bondade. 
As escolas hoje vivem um tempo de 
grandes mudanças, podemos mesmo 
falar na perspetiva de uma nova era 
académica. Ainda há grandes indefinições 
relativamente à educação nacional e até 
mesmo europeia. O que nós temos como 
referenciais são as orientações europeias 
que apontam para um perfil de aluno que 
cumpra as metas essenciais no final da 
escolaridade obrigatória. 
A Europa quer que se constitua como 
grande desígnio das escolas a dotação 
de melhores cidadãos, mais críticos, mais 
reflexivos, mais interventivos. Temos que 
desconstruir, de certa forma, uma tradição 
académica e as escolas que vão responder 
com maior celeridade a estas mudanças 
são aquelas que apresentam uma maior 
plasticidade. O aluno passa a ocupar uma 
centralidade que não tinha dentro do 
sistema, portanto será tudo a partir dele e 
com ele, por isso mesmo temos que formar 
bons cidadãos.
Os professores, os alunos, os funcionários 
e os quadros técnicos têm de passar por 
uma reformulação formativa. Temos um 
plano de formação para todos, incluindo 

tem A pAlAvrA! 

Carlos Monteiro

Diretor da Escola do Boliqueime

os pais, até outubro deste ano. A escola 
abraçou dois projetos na área das 
competências sócio emocionais e abraçou 
outro de cidadania e empreendedorismo, 
que vem dar uma achega neste plano da 
descoberta deste novo quadro de valores 
que se pretende para esta nova cidadania. 
Relativamente ao Ambiente, somos uma 
escola com grande prática e sensibilidade 
ambientalista. Já fazemos a separação 
do lixo, reciclagem, economia energética. 
Há uma série de itens que nós vamos 
cumprindo pela nossa prática diária.
Em consonância com a Associação de 
Deficientes da Madeira, abraçamos uma 
campanha para recolha de tampinhas 
de plástico. Recolhemos 1600 quilos 
de tampinhas desde janeiro até agora. 
Envolvemos não só as crianças como as 
suas famílias. Foi uma recolha importante 
deste material e nós temos a certeza que 
este plástico, pelo menos, não vai bater ao 
mar.
Os nossos alunos têm já quase uma 
vinculação a estes novos conceitos, pois 
são eles que educam os pais, que impõem 
estas novas práticas. Através destas 
crianças nós podemos educar os pais.
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A mInhA Arte

Trabalhos dos 
alunos e alunas 

da Escola do 
Boliqueime

Laura
7 anos
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1515As nossAs
estrelAs

O ciclo da água

nunca acaba! 

Salvador Rodrigues, 9 anos

A água cai em 
forma de chuva, 
neve ou granizo.
Ana Barros, 10 anos

A água existe em três 
estados: 

Sólido, líquido e gasoso. 
Afonso Filipe, 9 anos

Com o calor do sol as nuvens 
formam-se e dá-se a 

evaporação. 
Mónica Cró, 10 anos

A água que chega 
à terra percorre 

diferentes 
caminhos. 

Juliana Rodrigues, 
 10 anos




