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Ainda não estou 
pronto para

ser reciclado! 

ESTEPILHA

Estamos de volta para 
aumentar o número de amigos 

e amigas que querem fazer 
parte da Malta do Bem! Esta 
semana, vamos falar sobre a 

Reciclagem e temos trabalhos 
fantásticos dos alunos e alunas 

da EB1/PE da Achada!

AGADOIZÓ2

Sou a Sofia, tenho 9 anos e sou de 
Santo António. Gostava de pedir a todas 
as crianças que ensinem os adultos a 
ter cuidado com o vírus do COVID, pois 
todos somos importantes para lutar 
contra esta doença. Nós, crianças, 
queremos crescer em segurança, mas 
para isso é preciso que os adultos 
façam também o que é preciso e devem 

proteger-se e aos outros também.
A escola já começou e agora que tudo é um 
bocadinho diferente, temos de ter muita 
paciência e cuidado e também temos de 
estudar muito para passar de ano.
Um X coração para todas as crianças!

Sofia Gonçalves,
9 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:

Lourenço Rodrigues
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sE Eu MandassE

nono mundomundo… 
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Mandava construir contentores 
que tirassem o lixo das ruas 
para estas ficarem limpas.

Diogo Pereira 

Mandava dar 
contentores de lixo
a todas as famílias 

para que elas 
pudessem fazer a 
separação do lixo.

Joana GouveiaProibia a utilização 
de plástico.

Liane Freitas

Fazia uma assembleia 
geral, reunia os polícias 

e depois pedia-lhes 
para multar todas as 

pessoas que atirassem 
lixo para o chão!

Salvador Castro



Quando as pessoas 
depositassem lixo nos 

contentores incorretamente, o 
contentor devia devolver o lixo 
às pessoas para aprenderem 

a fazer corretamente a 
separação.

Emily da Silva 

Proibia a circulação de 
autocarros dentro das grandes 

cidades e só seria permitido 
circular de triciclo ou a pé.

Diego Teixeira

Mandava construir contentores 
que transformassem o lixo 

em eletricidade.
Joaquim Freitas Eu criava automóveis que 

fizessem automaticamente a 
combustão do lixo.

Francisco Marques 

Eu criava uma 
aplicação
para tirar 

fotografias ao lixo 
que se encontrasse 

espalhado pelo chão
e mandava para

a casa do lixo.
David Silva
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A Revista da Malta desta semana 
é a primeira a ser publicada depois 
do mundo ter sido surpreendido 
por uma pandemia que mudou a 
vida de todos nós, inclusive dos 
nossos amigos e amigas da Malta. 
Regressamos com muita vontade 
de aprender convosco e de mostrar 
coisas bonitas que se fazem todos 
os dias nas escolas do 1º Ciclo e Pré-
Escolar. 
Por isso e como sempre, abrimos 
a nossa Revista à participação de 
todas as crianças, professores, 
educadores e encarregados de 
educação que queiram partilhar 

os talentos dos mais pequenos em 
áreas tão importantes como a do 
Ambiente que, como sabem, é a 
grande causa da Revista da Malta.
Desta vez e nesta edição, a Malta 
tem para mostrar trabalhos 
lindíssimos dos alunos e alunas da 
Escola de 1º Ciclo com Pré-Escolar 
da Achada, numa visita que foi 
efetuada em fevereiro deste ano, 
antes de se saber que o COVID-19 ia 
mudar o nosso quotidiano. 
O tema desta Revista está 
relacionado com a Reciclagem e, tal 
como já referimos, temos trabalhos 
fantásticos para mostrar!

TOMA 

NOTA!

A Escola Básica do 1º Ciclo 
com Pré-Escolar da Achada foi 
inaugurada a 21 de setembro de 
2009. Está localizada na Estrada 
Dr. João Abel de Freitas, numa 
zona urbana da freguesia de São 
Roque do Funchal.
https://www.eb1peachada.pt

7Uma Malta que apostaUma Malta que aposta
na Reciclagemna Reciclagem
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FranciscoSamanta

Sofia David
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Lourenço

João Fernando

Maria

Emily



Reciclagem

Existem dois tipos de resíduos: os 
naturais e os artificiais.

Os resíduos naturais são de origem 
vegetal ou animal e são rapidamente 
absorvidos pelo solo ou dissolvidos 
na água. São consumidos pelos seres 
vivos, como por exemplo animais, 
cogumelos e bactérias. 

Os resíduos artificiais acumulam-se 
no mar, no solo ou na atmosfera e 
causam grandes problemas. Os seres 
vivos não se alimentam de vidro ou 
plástico!

Atualmente no mundo apenas 14% do 
plástico produzido é recolhido para 
ser reciclado e apenas cerca de 10% 
é de facto reciclado! Ainda há muito 
por fazer e por isso é essencial conti-
nuar a separar os resíduos e contri-
buir para aumentar estes números. 

Sabias que...Sabias que...10



Reciclagem
É preciso ter em atenção que a reci-
clagem do plástico não é só derreter 
o plástico de uma embalagem e fazer 
uma nova! Implica consumo de água e 
de energia e o plástico não é infinita-
mente reciclável, pois vai perdendo 
propriedades.

Economizamos mais de 70% de ener-
gia e poluímos cerca de 74% menos 
o ar ao reciclar o papel, em vez de 
produzi-lo todo de novo. E as árvores 
agradecem! Por cada tonelada de 
papel que é reciclado, são poupadas 
cerca de 22 árvores.

11

O vidro é o único material que pode 
ser reciclado infinitamente. Para 
além disso, durante o processo 
de reciclagem, o vidro não perde 
volume. Por exemplo, com 1 kg de 
cacos de vidro, podemos fazer 1 kg 
de vidro novo. Ao reciclarmos uma 
garrafa de vidro, economizamos 
energia suficiente para acender 
uma lâmpada de 100W por hora. E 
como este material demora cerca de 
5 mil anos para se decompor, reutili-
zar é mesmo o que se deve fazer!



12 TEM a Palavra!

Nós fazemos várias atividades em que 
integramos temas do interesse das 
crianças. Quanto ao Ecoescolas, este é um 
projeto que já desenvolvemos há vários 

anos. Temos, por exemplo, o nosso projeto 
da horta, onde existem árvores de fruto, 

verduras e ervas de chá que depois vamos 
usando de acordo com as necessidades. Os nossos 

funcionários, alunos e professores cuidam da horta. Por 
outro lado, também trabalhamos muito nos valores, já que o nosso 
projeto educativo está muito direcionado para o saber ser e o saber 
estar. Sendo assim, abordamos tudo o que envolva a cidadania.

Carina Luís
Diretora da EB1

com Pré-Escolar da Achada
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Há vários anos que a nossa 
escola se mantém como uma 
escola eco. Fui coordenadora 
deste projeto durante os 
três anos anteriores. No ano 

letivo passado, colaborei com 
as atividades e a minha turma, 

a exemplo de outras, realizou 
alguns trabalhos. Destaco, por 

exemplo, um projeto que nasceu do 
tema “Pequenos leitores, grandes escritores”, em que 
fizemos a transformação de uma história que aborda 
a situação dos plásticos. É um problema ambiental que 
afeta sobretudo o mar. Durante as aulas, trabalhamos 
noutros temas obrigatórios, inclusivamente a 
alimentação saudável, o lixo marinho e a horta.

Filipa Antunes 
Professora do 1º Ciclo
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O que sabes sobre a Reciclagem?
Sei que o plástico coloca-

se no embalão que é o 
contentor amarelo.

Tomás Vasconcelos

Sei a política dos 3 
R’s: reduzir, reutilizar e 

reciclar.
Maria Drumond

Sei que devo pôr o papel 
e o cartão no papelão, no 

contentor azul.
Duarte Pereira

Sei que devo colocar 
as pilhas no ecoponto 
vermelho, no pilhão.
João Fernandes

Reciclar é separar o lixo.
Ricardo Silva
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O que sabes sobre a Reciclagem?

Devo reciclar para o 
ambiente ajudar!
Lia Camacho

Devo colocar o vidro no 
vidrão, no contentor 

verde.
Samanta Agrela

Devo aproveitar o 
lixo orgânico para a 

compostagem.
Rafaela Gouveia

Sei as cores dos 
contentores: azul, verde, 

amarelo, vermelho e 
preto.

Marta Carvalho

Sei que devemos reciclar 
para ajudar o ambiente.

Sofia Santos




