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Também sou 
um defensor! Eu 
defendo menos 

brincadeiras! 

A Malta gosta de regressar 
às escolas que transmitem 
felicidade, um grande interesse 
pelas causas ambientais e muita 
simpatia. Assim, a nossa equipa 
voltou à EB1/PE de São Filipe 
para fazer a festa. Os meninos 
e as meninas mostraram os 
seus conhecimentos sobre o 
tema desta semana: os recursos 
naturais. Até o Estepilha 
ficou impressionado com o 
conhecimento dos nossos 
amigos e amigas defensores do 
Ambiente!

Amigo Estepilha,

Tu não deves ser uma pilha malvada, 
mas sim uma pilha amiga do 
Ambiente e tens de aprender a ser 
bom como o Agadoizó. Não podemos 
andar a sujar o nosso Planeta e 

ESTEPILHA

AGADOIZÓ

temos de ensinar os adultos como 
se devem comportar. Tu quando 
fores uma pilha boazinha até podias 
ser professor e ensinar as pessoas 
grandes.  

Hugo Ferreira, 7 anos



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Sabe mais em malta.dnoticias.pt

Quando a Malta fizer a festa na tua escola, clube ou associação, participa 
na rúbrica A MINHA ARTE, esmera-te e vai ao cinema com a NOS Madeira.

Oferecemos 4 bilhetes aos desenhos ou textos mais bonitos.

Apoio:

Inês Purificação,
9 anos

EB1/PE de São Filipe
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4 Se eu mandasse

Usava os recursos 
naturais, andava de 
bicicleta e a pé, tinha 

muito cuidado a usar a 
água e faria reciclagem 

para minimizar o 
impacto da poluição.

WOW!# 1

Joana Herédia,
7 anos

NO mUNDO
Se eu mandasse

# 1

Mandava as pessoas 
substituir o plástico por 
cartão e não as deixava 

atirar lixo ao mar.

Santiago Nascimento, 
9 anos

LIKE

Eu criava uma 
empresa e contratava 
pessoas para todos os 
dias ir recolher o lixo e 
colocar nos caixotes.

WOW!# 1

Inês Purificação,
9 anos

Mandava os 
trabalhadores fazer robôs para que estes pudessem recolher o lixo das praias.

WOW!# 1

Bruna Barroso,
8 anos



5
NO mUNDO

Mandava limpar todo o lixo que anda por aí espalhado e ajudava as pessoas e os 
animais.

WOW!# 1

João Ribeiro,
6 anos

Retirava do mundo os 
carros a gasolina e a 

gasóleo e colocava carros 
eléctricos.

WOW!# 1

Martim Teixeira,
10 anos

Mandava
reciclar
o lixo.

WOW!# 1

Tiago Leça,
8 anos

# 1

Passava multas às 
pessoas que jogassem 
lixo para os oceanos.

Verónica Dubyk, 
9 anos

LIKE

Se eu mandasse

Mandava substituir o 
plástico pelo vidro para 

poder reciclar.

WOW!# 1

Bianca Gouveia,
8 anos



6 vamOs piNtar

DEscobre as diferençAS, SAO 5
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nada ao tema “Repensar + Recusar = 
Reduzir”. Esta iniciativa contou com 
a participação dez escolas do conce-
lho, onde as crianças quiseram não só 
saber mais sobre o assunto, como tam-
bém realizar melhor é o lema à qual 
todos/as temos a responsabilidade 
de defender e preservar para depois 
bem beneficiar. Desde já formulamos 
o convite a todos/as para continuarem 
nesta caminhada connosco, aqui esta-
mos ao longo de todo o ano. Crianças 
e Comunidade Escolar, uma vez mais 
um muito obrigada pela vossa partici-
pação.

Boas práticas ambientais

A Câmara Municipal do Funchal vol-
tou a ser galardoada este ano pela 
Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), devido às suas práticas am-
bientais de excelência. Esta foi a quinta 
vez consecutiva que a Câmara recebeu 
a Bandeira Verde ECO XXI, um reco-
nhecimento que atribuído com base na 
monitorização de valores relacionados 
com a educação ambiental e para a 
sustentabilidade, a qualidade do ar e 
da água, o ordenamento do território, 
o ruído, a gestão dos resíduos, a mobi-
lidade sustentável, a eficiência ener-
gética, a limpeza e os espaços públicos, 
entre outros, num total de 21 indica-
dores avaliados, que fazem do Funchal 
uma cidade exemplar neste domínio.

Bolo de Mel gigante!

Numa organização da Junta de Fre-
guesia de São Pedro, em colaboração 
com a empresa AnimaParty, o Bolo de 
mel gigante regressa à Rua da Car-
reira, no Funchal, no próximo dia 7 de 
dezembro, a partir das 14 horas.

Comitiva do Pai Natal

A Associação de Pais da Escola da 
Assomada, no Caniço, está a preparar 
uma festa em grande! No dia 16 de 
dezembro, tem lugar a Comitiva do Pai 
Natal, uma iniciativa que a Associa-
ção pretende que seja um marco nas 
festividades natalícias do concelho. 
Tendo como missão dar continuidade 
a um projeto eco e sustentável, onde 
a alegria, a criatividade e o sonho de 
Natal são realidades, a Associação 
de Pais agendou para as 9 da manhã 
do dia 16 de dezembro a realização 
de um cortejo que tem tudo para ser 
espetacular! A Comitiva do Pai Natal 
que vai concentrar-se nas imediações 
da Junta de Freguesia do Caniço, será 
composta por carros clássicos e outros 
adornados com motivos de Natal.

Funchal, Cidade Educadora

A cidade do Funchal celebrou, de 25 a 
29 de novembro, o Dia Internacional 
da Cidade Educadora. Para as co-
memorações, a Câmara Municipal do 
Funchal preparou uma série de inicia-
tivas, como por exemplo a Caminhada 
Quebre o Silêncio, a apresentação do 
Jogo Planetise, entrega de Bandei-
ras Ecoescolas, entre muitas outras. 
De referir que o Dia Internacional das 
Cidades Educadoras é comemorado 
oficialmente no dia 30 de novembro, 
sob o lema “Escutar a Cidade para a 
transformar”.

Repensar + Recusar = Reduzir

O Departamento de Educação e Quali-
dade de Vida da Câmara Municipal do 
Funchal organizou a Semana Europeia 
da Prevenção dos Resíduos subordi-

NOTICIAS   PARA 
A MALTA!
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Trabalhos da EB1/PE de São Filipe

GraNDEs iDEias



saBias QUE...

Os Recursos Naturais!

Os recursos naturais podem 
ser divididos em dois grandes 
grupos: renováveis e não 
renováveis.

70% da superfície 
terreste é coberta por 
água. 97,5% é água 
salgada e 2,5% de água 
doce. Desses 2,5%, 
apenas 1% pode ser
utilizado pelo homem.
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Os Recursos Naturais!
A madeira, foi o 
primeiro recurso a ser 
utilizado pela 
humanidade para o 
aquecimento, defesa 
e alimentação.

As florestas para além de 
espaço de lazer, 
ornecem-nos importantes 
recursos para o nosso 
bem-estar, tais como muitas 
matérias-primas para os 
medicamentos.

A Terra é como a nossa casa. Temos de a conservar e aos recursos 
naturais que este nosso planeta nos proporciona.
O petróleo, o carvão, o gás-natural e os minerais são exemplos de 
recursos naturais não-renováveis, pois, os seus processos de 
formação são muito mais lentos, do que a velocidade com que 
todos nós os utilizamos. Por outro lado, outros recursos naturais 
como a água, o vento e as florestas, são recursos naturais 
renováveis, para os quais devemos voltar a nossa atenção, 
sobretudo na moderação e racionalidade com que os utilizamos, 
para que eles não se esgotem.
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A NOSSA
Festa!
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“Recursos Naturais e a sua eficiência” é 
um tema transversal. A nível de turmas, 
o Estudo do Meio permite abordar este 
tema de diversas formas. Nós, escola, 
para além do que está estipulado 
no currículo que entra forçosamente 
nessa temática, depois temos também 
as nossas especificidades e a ideia é 
trabalhar os nossos alunos para, no 
futuro, serem pessoas interventivas 
e com a noção daquilo que nós 
podemos fazer de bem ou de mal em 
relação ao nosso planeta. Essa é a 
consciencialização que nós pretendemos 
que elas tenham. Efetivamente é nas 
crianças que está a diferença e é nas 
crianças que temos de apostar para 
efetuar a mudança. 
Quando eu entrei como diretora nesta 
escola, era frequente encontrar papéis 
pelo chão e não havia cuidado. Hoje em 
dia não há um papel no chão! Felizmente, 
temos o privilégio de ter uma escola com 
jardins que estão sempre muito bem 
cuidados e bonitos e temos também a 
nossa horta, onde fazemos plantações 
periódicas. Dia 16 de dezembro teremos 
a festinha de Natal da nossa escola. 
Estamos a trabalhar já na decoração. 
Vamos também participar no concurso 
da Câmara Municipal do Funchal com o 
nosso presépio ecológico. 

tEm a palavra! 

Manuela Oliveira

Diretora da EB1/PE 

de São Filipe

Nas nossas aulas trabalhamos muito com 
determinados recursos. É importantíssimo 
sensibilizar, cada vez mais, as crianças 
para preservar e reutilizar sempre os 
materiais. A título de exemplo, fizemos 
um presépio só com folhas de jornal para 
participar num concurso, fizemos bonecos 
de neve com garrafões de água de cinco 
litros, os pompons foram feitos com restos 
de lãs que as crianças trouxeram lá de 
casa. Não compramos basicamente nada.

Martinha Figueira
Professora de Expressão Plástica

Temos o grande objectivo de 
consciencializar as crianças para a 
preservação do meio ambiente. Ao longo 
destes anos, criamos a nossa própria horta, 
as crianças assistiram a imensas palestras 
relacionadas com as temáticas do ambiente 
e muitas destas palestras foram feitas 
em parceria com a Câmara Municipal do 
Funchal. As crianças já adotaram hábitos 
muito bons e a verdade é que já o fazem 
intuitivamente! 

Rui Luís
Professor de Inglês e

Coordenador do Eco-escolas
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a NOssa artE

Diana Abreu, 8 anos
Gustavo Gouveia, 9 anos

Diogo Carvalho, 7 anos

Catarina Gomes, 9 anos

Alice Robinson, 9 anos
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a NOssa artE

Veronika Dubyte, 9 anos
David Brás, 10 anos

Rui Marote, 
8 anos

Inês Purificação, 
9 anos

Juliana Silva, 9 anos

Catarina Gomes, 9 anos




