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Vamos de ferias

a pensar no ambiente!
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As crianças vão de 
férias? Mar, praia, 
sol, caminhadas, 

natureza… Arghhh! 
Voltem depressa!

Ambiente e Saúde andam de mãos 
dadas e isso é muito importante 
para todos os seres humanos. Esta 
semana e antes das férias grandes, 
a Malta foi até à fantástica Escola 
Ribeiro Domingos Dias onde teve 
a oportunidade de rever grandes 
amigos e amigas. Temos desenhos 
maravilhosos para mostrar!

ESTEPILHA

AGADOIZÓ
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4
mandasse
no mUndo

Acabaria com as guerras e com a poluição. Não deixava as pessoas deitar lixo no chão, nem no mar. Gostaria que as pessoas fossem todas amigas porque assim teríamos um mundo melhor. 

WOW!# 1

Maria Ornelas,
9 anos

Não deixava as pessoas atirar lixo para o chão. Há contentores onde se pode deitar o lixo: vermelhos, azuis, amarelos, verdes, etc.

WOW!# 1

Inês Freitas,
9 anos

Mandava as pessoas acabar com a guerra e fazer uma correta separação do lixo.

WOW!# 1

Maria Abreu,
10 anos

Não deixava as pessoas poluir 

o oceano. Também não deixava 

ninguém fumar para não destruir a 

camada do ozono e acabava com 

algumas fábricas.

# 1

Tiago Neves,

9 anos

LIKE

Se eu Se eu



mensaGens
para a malta
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Mandava as pessoas 
poupar água e desligar as 
luzes para poupar energia.

WOW!# 1

Inês Branco,
10 anos

Se eu mandasse no mundo, dizia às pessoas para poupar água enquanto escovavam os dentes e tomavam banho.

# 1

Alexandre Soares,
9 anos

LIKE

Acabava com a fome, ajudava 

os pobres e não permitia que 

fizessem fogueiras nas serras.

# 1

Gonçalo Freitas,

8 anos

LIKE

Se eu
mandasse
no mUndo

Se eu

A Escola Ribeiro Domingos 
Dias tem um lema muito 

bonito: “Aqui eu sou feliz!”. Desde 
cedo que os responsáveis pela 

escola consideram que os resultados são 
importantes, mas mais do que isso é todo o processo que é 

necessário fazer para atingir esses mesmos resultados. Num 
bonito vídeo sobre as qualidades deste estabelecimento 
de ensino, é referido que «o princípio da felicidade para os 

nossos alunos é dos principais pilares enquanto instituição». 

TOMA 

NOTA!



Vamos pintar

DEscobre as diferençAS, SAO 5
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7noticias da 
malta

No âmbito do projeto Eco-escolas e para comemorar a semana do Ambiente foi 
desenvolvida uma atividade visando a limpeza de lixo no Bairro da Nazaré.

Munidos de luvas e de pinças para apanhar resíduos sólidos, os alunos do primeiro 
ciclo fizeram uma recolha de lixo durante alguns dias. Foram várias as turmas que 
participaram nesta ação. Alguns quilos de lixo foram retirados das ruas e jardins 
do bairro circundante à escola, o que deu para encher alguns sacos.

É de referir que existe um grande descuido na limpeza do espaço exterior, pois 
além de papeis e plásticos espalhados por todo o lado, também a quantidade de 
beatas de cigarro é imensa, o que nos permite perceber a falta de consciência 
de preservação do ambiente, pois essas beatas acabam por ir para o mar 
provocando todos os perigos que tal acarreta.

É urgente que as pessoas percebam o prejuízo que estão a provocar ao nosso 
planeta, quando não demonstram qualquer preocupação em manter os espaços 
limpos e fazer a seleção dos resíduos!

GUardioes do
planeta em açao

s

s
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Ambiente e Saúde Proteger o ambiente,

                 preservar a vida
!

sabias QUe...

Vamos todos jUntos
salVar o nosso planeta”

Meio ambiente - Em biologia, inclui tudo 
o que afeta diretamente o metabolismo 
ou o comportamento de um ser vivo ou de 
uma espécie, incluindo a luz, o ar, a água, 
o solo ou os outros seres vivos que com ele 
coabitam.

De acordo com o relatório da 
OMS, todos os anos morrem 
sete milhões de pessoas 
por causas diretamente 
relacionadas com a poluição.

Celebrou-se no dia 12 de abril de 2019, 
pela primeira vez, o Dia Nacional do Ar. 
O ar é a mistura de gases que compõem 
a atmosfera da Terra. Ele é composto 
principalmente de: nitrogénio, oxigénio e 
argónio, que juntos constituem a maior 
parte dos gases da atmosfera.

A Água é uma substância química cujas 
moléculas são formadas por dois átomos 
de hidrogênio e um de oxigênio - H2O. O 
corpo humano apresenta cerca de 70% de 
água, essa quantidade varia de acordo com 
a fase da vida do indivíduo, sendo maior 
nos primeiros seis meses de idade.
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Ambiente e Saúde Proteger o ambiente,

                 preservar a vida
!

sabias QUe...

Vamos todos jUntos
salVar o nosso planeta”

O relatório da Unesco de 2018 
estima que a população afetada 
pelas enchentes aumentará de 1,2 
bilhão para 1,6 bilhão em 2050. Já 
as pessoas afetadas pela seca e pela 
desertificação chegarão a 1,8 bilhão.

O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo 
formado basicamente por aglomerados minerais e 
matéria orgânica oriunda da decomposição de animais 
e plantas. A poluição do solo - A produção exagerada 
de lixo é uma das principais responsáveis pela poluição 
do solo e a utilização de agrotóxicos, pesticidas e 
fertilizantes químicos nas atividades agrícolas também 
contaminam o solo.

A luz do Sol também é muito importante para nós 
humanos. Os nossos ossos precisam da vitamina D 
para que fiquem fortes. E essa vitamina é ativada 
somente se nós tivermos exposição ao Sol. Quase 
todos os seres vivos dependem da luz do Sol para 
sobreviver. Os vegetais, por exemplo, só conseguem 
realizar a fotossíntese com a presença de luz.



10 Grandes ideias

*trabalhos dos alUnos 
da escola ribeiro

dominGos dias



11

*trabalhos dos alUnos 
da escola ribeiro

dominGos dias

Vamos de
ferias a pensar 

no ambiente!
Estamos no mês dos Santos Populares, o mês que 
marca o fim do ano letivo 2018/2019 e exatamente 
o mês que marca o início das férias de Verão ou se 
preferires as férias grandes. Com este calor, toda a 
gente já pensa nas idas à praia, nas brincadeiras, 
nos passeios e nos locais que pode visitar nos 
meses que se seguem, mas nas aulas ainda se 
falam de temas importantes como este: Ambiente 
e Saúde. 

Na Escola Ribeiro Domingos Dias, estas 
preocupações já fazem parte da educação dos 
meninos e das meninas, até porque desde cedo se 
fala da importância de ter uma boa alimentação, 
de desenvolver práticas ambientais exemplares 
e de se trabalhar por um ambiente melhor em 
prol de uma saúde melhor. Foi a pensar numa 
alimentação saudável, na saúde e bem-estar 
dos alunos que frequentam esta escola, onde 

se desenvolveu há cinco anos um projeto denominado “ horta biológica” através do 
qual se dá a possibilidade às crianças de plantar legumes, árvores de fruta, ervas 
aromáticas, entre outros, que depois serão usados nas refeições da própria escola.

Além disso, os jardins da escola estão muito bem cuidados, há 
banquinhos e até uma casinha para leitura, proporcionando a todos 
os que por ali passeiam momentos de lazer únicos.
Entre outros projetos destacamos o eco-escolas que acima de tudo 
pretende sensibilizar os alunos para as grandes questões ambientais 
atuais e que neste escola está sob a coordenação do professor Rui 
Vieira, atual subdiretor desta instituição. Com ele ficamos ainda a 
conhecer outros projetos que têm vindo a revelar-se uma mais-

valia para os alunos.

Com as férias quase, quase a bater a porta não te 
esqueças que o ambiente precisa de ser preservado 

e protegido e nesta matéria não se pode tirar férias. 
Todos os dias são dias para se cuidar do ambiente!

A Malta espera que os teus atos sejam sempre 
conscientes!   



flexibilidade curricular, onde o professor pode trabalhar outros projetos paralelamente à 
parte curricular. Abordamos temas relacionados com o ambiente e saúde, entre outros.
Desenvolvemos também a nossa horta biológica, aliás este é um projeto que conta já 
com 4 ou 5 anos. Envolve a comunidade toda, a Câmara Municipal, o Jardim Botânico, 
entre outras entidades. Temos plantado couves, alfaces, beterrabas, bananeiras e temos 
muitas ervas aromáticas. Os nossos alunos passam algum tempo no nosso jardim. Temos 
banquinhos, uma obra feita pela Junta de Freguesia, e uma casinha de leitura, com livros, 
uma obra da Câmara Municipal. Ali os meninos podem brincar, ler e disfrutar do espaço.
Como mensagem final, gostaria de dizer a todas as crianças que protejam e preservem 
aquilo que nós temos de maior valor que é a nossa floresta!

palestras a alertar para a segurança na internet. Pouco se fala nestes assuntos, mas 
é muito importante alertar para os perigos da internet e alertar para a importância de 
saber selecionar a informação.

A nossa escola tem desenvolvido 
vários projetos ao longo deste ano 
letivo e temos dado continuidade a 
outros que já foram abraçados em 
anos anteriores.Um dos projetos 
que é abrangente à escola é o 
eco escolas que envolve toda a 
comunidade educativa. 
Por outro lado, um dos projetos 
que nós gostaríamos de ver 
desenvolvido neste verão era a 
cobertura do recinto desportivo. 
Seria uma mais-valia para a escola. 
Temos também um projeto de 

Neste momento estamos inseridos 
em vários projetos, um deles é 
nacional, que é a programação e 
robótica que é a parte mais virada 
para o futuro. Nós fazermos todo 
o tipo de trabalhos e trabalhamos 
online, em bandas desenhadas 
digitais. Temos dois robôs da Lego 
que nos foram emprestados para 
as crianças aprenderem a montar e 
a programar. Temos um robô mais 
pequenino para os alunos do pré-
escolar aprenderem a mexê-los 
para a frente e para trás e temos o 
Doc que é outro robô que tem que 
ser orientado num jogo de tabuleiro.
Além disso, fazemos muitas 

tem a palaVra! 

Rui Manuel Vieira
Subdirector da Escola

Ribeiro Domingos Dias

Juliano Silva
Professor TIC

12



a minha
arte

13

Yara Oliveira,
9 anos

Maria Inês Abreu,
10 anos

Rodrigo Alexandre,
9 anos

Inês Branco,
10 anos

Nuno Freitas, 
8 anos



14 as nossas

estrelasa minha
arte

Maria Leonor,
9 anos

Trabalho 
coletivo

Maria Leonor,
9 anos

Trabalho 
coletivo



15as nossas

estrelas

Se não tivermos um bom 

ambiente não vamos ter saúde.

Tomás Silva, 9 anos

Se nós não cuidarmos 
das plantas elas não vão 
produzir oxigénio e sem 

oxigénio nós não vivemos.
Andrea Vares, 8 anos

Se o mar estiver poluído, com 
plásticos e outro tipo de lixo, nós 

ou os peixes podemos engolir, ficar 
doentes ou até mesmo morrer.

João Tomás, 8 anos

Para termos saúde é preciso ter 
um ambiente limpo. 

Madalena Barradas, 7 anos

Se nós poluirmos o ambiente podemos ter doenças 
nos pulmões, problemas de respiração…Devemos 

deitar o lixo sempre nos contentores certos. As 
embalagens no embalão, os vidros no vidrão, o 

papel e o cartão no papelão, as pilhas no pilhão e 
o óleo no oleão porque se nós deitarmos na pia vai 

bater ao mar e os peixes vão morrer.
Maria Vitória, 9 anos

O que entendes sobre Ambiente e Saúde?






