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PLANETA OU PLASTICO?

A visitA dA MAltA
à EB1/PE 
dA NAzAré

ESTA REVISTA FAZ PARTE INTEGRANTE DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E NÃO PODE SER VENDIDA SEPARADAMENTE.
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A Malta foi até à Escola da 
Nazaré para conhecer novos 

amiguinhos e amiguinhas 
empenhados em combater a 
poluição e defender o nosso 

Planeta! Nesta Revista, 
mostramos os trabalhos 

espetaculares das crianças 
desta escola que receberam 

a Malta de uma forma 
extraordinária! 

Planeta ou Plástico?
E que tal um

planeta
de plástico?
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vamos Pintar4

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5
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Mandava usar menos plástico e não deixava ninguém deitar lixo no chão nem no mar, pois é claro que o lixo teria que ser depositado nos ecopontos certos.

Não deixava haver
plástico e pedia 

para que as pessoas 
reutilizassem os materiais 

muito mais vezes.

# 1

Constança Maria, 
9 anos

WOW!# 1

Lara Pinto,
10 anos

Se euSe eu Se euSe eu

Toma Nota !Toma Nota !
A Câmara Municipal do Funchal 
está empenhada em fomentar 
as boas práticas ambientais 
e, para isso, decidiu entregar 
gratuitamente 1350 ecopontos às 
famílias do concelho com carências 
socioeconómicas. A autarquia 
aposta na distribuição de ecopontos, 
papelão, embalão e vidrão, numa 
iniciativa que é o resultado de uma 
candidatura do Funchal ao POSEUR.

5
manDasse no mUnDo

FIXE



A cada ano, cerca de 8 milhões de 
toneladas de plástico chegam aos 

oceanos e, até 2050, estima-se 
que 99% das aves marinhas terão 

ingerido plástico.

O LIXO MARINHO PODE 
PROVOCAR:

Alteração dos habitats 
naturais. Em grande 

quantidade, o plástico 
impede a penetração de 
oxigénio nos sedimentos, 
comprometendo também 
o ciclo bioquímico da flora 

marinha.

Morte e mutilação animal. 
O plástico acaba por ser 

ingerido por peixes e outros 
animais e aves marinhas, 
que sem capacidade de 

digestão, morrem de forma 
lenta e dolorosa.

Problemas na saúde 
humana. O plástico 

ingerido pelos animais 
marinhos acaba por 

entrar na cadeia alimentar 
humana através da 

alimentação.

Os impactos do plástico na natureza 
começam bem antes, na extração de 
matérias-primas e no seu processo 

de produção, uma vez que os 
plásticos são obtidos principalmente 

a partir do petróleo que é um 
combustível fóssil extremamente 

poluente.

sabias QUe...

Planeta ou Plástico?Planeta ou Plástico?
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sabias QUe... 15157

Planeta ou Plástico?Planeta ou Plástico?

Muito do lixo marinho é composto por descartáveis, como copos, sacos, 
palhinhas, garrafas, e micro plásticos (pequenas partículas), 
incluindo as microesferas usadas em produtos cosméticos.

O lixo pode permanecer no Mar durante muito tempo, por exemplo: 
Beatas de cigarro 12 anos; Copo de plástico 50 anos; Palhinhas 200 

anos; garrafa de plástico 450 anos; linhas de pesca 600 anos.



a minha arte a minha arte

Lourenço Pinto, 4º ano, 
9 anos

Luana Clemente, 4º ano,
 10 anos

Tomás Freitas, 4º B, 
11 anos

Tomé Faria, 4º ano, 
9 anosMadalena Isabel Gomes Freitas, 4º A, 

9 anos
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a minha arte

Leonor André Gonçalves, 4º A, 9 anos

Núria Matilde Teixeira 

Basílio, 4º A, 9 anos

Lara Cardoso, 4º Ano, 9 anos
Diogo Henrique Sousa dos Santos,

4º A, 9 
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10 Escola da Nazaré: Escola da Nazaré: 

Foi com entusias-
mo que a Malta 
visitou a Escola 
Básica do 1º Ciclo 
com Pré-Escolar 
da Nazaré, uma 
escola amiga do 
ambiente e que 
realmente tem 
desenvolvido 
vários projectos 
nesta vertente. É 
um facto que as 
crianças desta es-
cola têm feito um 
trabalho realmen-
te notável no que 
a esta matéria diz 
respeito, pois tal 
como nos disse-
ram « O Planeta 
Terra precisa da 
ajuda de todos 
nós. Só temos este 
planeta para viver 
e juntos vamos ajudá-lo a vencer 
os problemas que o afetam!»
Através do projecto Eco Esco-
las, coordenado pela educadora 
Carmo Góis e pela professora 
Dorita Fernandes, os meninos e as 
meninas têm desenvolvido várias 
actividades de limpeza das áreas 
circundantes à escola, têm reutili-
zado inúmeros materiais, nomea-
damente o plástico e apostam na 

criação de objetos de decoração 
que têm dado um novo ar e colo-
rido à instituição que frequentam. 
Além disso, as crianças fazem a 
recolha de tampas.
Na verdade, a Malta ficou extre-
mamente orgulhosa destas crian-
ças, pois frequentam uma escola 
limpa e bonita, repleta de traba-
lhos extraordinários, originais e 
criativos! 

O Planeta Terra precisa O Planeta Terra precisa 

da ajuda de todos nós!da ajuda de todos nós!



A “Poluição por Plástico” é uma temática 
ambiental atual e tem levantado 
algumas preocupações a nível mundial. 
De facto, faz parte das nossas intenções 
dar a conhecer às nossas crianças 
as consequências da poluição e lhes 
dar as bases certas para que possam 
ter atitudes mais responsáveis e ter 
uma maior preocupação ambiental. 
Neste contexto, temos vários projetos 
na nossa escola referentes ao 
plástico, nomeadamente a recolha de 
tampinhas. Esta é não só uma forma de 
consciencializarmos as nossas crianças 
para as questões ambientais, mas 
também para a vertente social, já que 
esta é também uma forma de ajudarmos 
o outro. No Natal também fizemos 
recolha de vários materiais e dessa forma 
criamos outros objetos para tornarmos o 

Carlos Duarte Nunes Fernandes 

Diretor da Escola Básica do 1º Ciclo

com Pré-Escolar da Nazaré

nosso Natal ainda mais bonito. Fizemos 
uma árvore com desperdício de plástico 
que ainda está montada à porta da 
nossa escola. Mudar mentalidades 
leva o seu tempo, não conseguimos 
mudá-las de um momento para o outro, 
mas aos poucos vamos conseguindo 
dar grandes passos. Na nossa escola 
fazemos a reutilização de materiais 
sempre que nos é possível e a ideia é 
ligar sempre a componente ambiental 
e social. Publicamos o “Jornalinho” da 
escola e um “Eco Boletim” que serve 
para divulgar as nossas atividades 
nesta vertente ambiental. Muitas vezes 
nós pensamos que uma simples atitude 
não conta, mas a verdade é que com 
pequenas ações em conjunto acabamos 
por melhorar as condições futuras.

11tem a Palavra! 



Carmo Góis 
Educadora de Infância/
Coordenadora Eco Escolas

O Eco Escolas é um projeto que está 
a ser desenvolvido pela nossa escola 
há já alguns anos e que está sempre a 
evoluir. O objetivo é sempre maximizar 
e melhorar os conhecimentos que 
as nossas crianças já têm e partir 
para novos conhecimentos e, mais 
do que isso, queremos implementar 
uma consciencialização cada vez 
maior. Pretendemos que as nossas 
crianças adotem certos hábitos não 
só na escola, mas no seu dia a dia e 
que possam criar um mundo cada vez 
melhor. É importante que as crianças 
observem o que há à sua volta e 
sensibilizem os pais e a comunidade 
para que se adote melhores atitudes 
para proteger o ambiente. Em 
termos de atividades, temos algumas 
previstas para breve. Em parceria com 
a Câmara Municipal do Funchal vamos 
realizar uma caminhada solidária no 
mês de maio de forma a ajudar duas 
associações e está também prevista 
uma limpeza à volta da escola que, em 
princípio, acontecerá no início do mês 
de março. Vamos fazer compostagem 
com os mais pequeninos, plantar 

tem a Palavra! 12

algumas plantas para que eles vejam 
a sua evolução e para que percebam 
que é necessário cuidar delas para que 
possam crescer. 

Dorita Fernandes 
Professora 1º Ciclo/ Coordenadora 
Eco Escolas

Nós trabalhamos várias temáticas 
no Eco Escolas. Há certas temáticas 
obrigatórias, como por exemplo a água, 
a energia, os resíduos e as comunidades 
sustentáveis e, depois, há outras que 
nós escolhemos e que achamos que 
as crianças também vão gostar de 
trabalhar: o mar, o ruído, a floresta e a 
agricultura biológica.
Relativamente ao tema “Poluição 
por Plástico”, as crianças já tinham 
feito várias pesquisas nas aulas TIC. 
Entretanto, fizemos uma atividade no 
Natal em que construímos uma árvore 
com a estrutura em metal. As crianças 
trouxeram garrafas para ajudar a 
construir a árvore e os pais decoram 
com cd’s. A construção da nossa árvore 
teve como principal objetivo alertar para 
os problemas provocados pelo plástico. 
Por outro lado, vamos voltar a decorar 
essa árvore com flores agora para a 
Primavera, usando o plástico. 



Festa!Festa!
13A NOSSA
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* Trabalhos dos alunos e alunas da Escola da Nazaré

* as nossas estrelas14
O que aprendeste sobre a“Poluição por Plástico”?
O que aprendeste sobre a“Poluição por Plástico”?



as nossas estrelas

O plástico demora mais de 300 anos a decompor-se no mar. Nós usamos muito plástico e nós podíamos usá-lo para fazer outras coisas, por exemplo, mini robôs ou mini ecopontos. João Faria, 9 anos

Estamos a usar demasiado 

plástico em coisas 

desnecessárias e estamos 

a fazer mal ao planeta. O 

plástico é das coisas que 

mais encontramos no mar.

Victoria Marin, 10 anos

O plástico faz mal ao Planeta 

e nós devemos reduzir a 

quantidade de plástico que 

estamos a usar.

Lourenço Pinto, 9 anos
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O que aprendeste sobre a“Poluição por Plástico”?
O que aprendeste sobre a“Poluição por Plástico”?

O plástico é responsável 

pela morte de imensos 

animais e o plástico que 

nós usamos diariamente a 

maior parte das vezes não 

é reciclado porque é quase 

sempre deitado logo no lixo.

Lara Cardoso, 9 anos

O plástico demora muito 

tempo a decompor-se e 

se nós continuarmos a 

deitar lixo no mar e no 

chão, dentro de poucos 

anos podem morrer muitas 

pessoas devido à poluição.

Leonor Gonçalves, 9 anos

Nós quando comemos um gelado podemos pedir um cone em vez dos copos e das colheres de plástico e quando vamos ao supermercado em vez de usarmos vários sacos de plástico, utilizamos um saco maior e evitamos usar vários.Mariana Rodrigues, 9 anos

A poluição por plástico está 

a extinguir muitas espécies 

de animais e nós temos 

que parar porque pode 

não existir mundo daqui há 

alguns anos.

Rodrigo Rodrigues, 9 anos

O plástico no mar é 

muito prejudicial para a 

espécie marinha e nós 

devíamos começar a 

reutilizá-lo.

Núria Basílio, 9 anos




