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2 A Malta fez a festa no Externato 
Júlio Dinis, no Funchal! Fomos 
muito bem recebidos pelos 
alunos, professores e funcionários 
que prepararam uma receção 
fantástica à nossa equipa. Por 
incrível que pareça, as crianças 
foram tão simpáticas que até o 
Estepilha recebeu abracinhos! 
Encontrámos muitos talentos 
nesta escola e por isso mesmo 
dedicamos a Revista desta semana 
aos trabalhos dos nossos jovens 
artistas que também desenharam 
a nossa capa. Preparem-se para 
apreciar verdadeiras obras primas 
sobre o tema escolhido: 
Os Oceanos!

Faria tudo para que as pessoas 

fossem mesmo felizes. Se eu 

mandasse mesmo no mundo, 

acabava com as tristezas e dava a 

toda a gente aquilo precisam para 

os adultos e as crianças serem 

felizes porque é isso que interessa. 

Por exemplo, oferecia casas e 

comida para que não faltasse 

nada a essas pessoas! 

QUEREM CONVIDAR A 
MALTA PARA IR À VOSSA 
ESCOLA?
Inscrevam-se em 
malta@dnoticias.pt 

Se eu mandasse 
no mundo

Afonso, Palheiro Ferreiro

FICHA TÉCNICA:

Capa: Externato Júlio Dinis  

Artista: Gonçalo Tojal, 4º ano 

Arte: Sara Brás

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Escreve para a Malta
Diário de Notícias 

Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 
9054-514, Funchal

ou

malta@dnoticias.pt
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Sabias quê?OCEANOS

A Terra é chamada de 
Planeta Azul porque é 
constituída sobretudo 
por mares e oceanos, 
que abrangem dois 
terços da sua superfície?

O fundo dos oceanos 
não é plano! Tal 
como temos na zona 
terrestre, podemos 
encontrar abismos, 
montanhas, vulcões  
e planícies.

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

Azul!!! Eu 
quero um 
Planeta 

roxo!

Não me 
atirem ao 

mar!
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97% da água 
da Terra é água 
salgada, 3% é água 
doce e apenas 1% é 
boa para consumo 
humano!

Os recifes de coral crescem 
nos oceanos tropicais onde a 
temperatura da água nunca 
é inferior a 20ºC. A Grande 
Barreira de Coral da Austrália 
é tão grande que pode ser 
vista do espaço!

As baleias são mamíferos 
e os maiores animais nos 
oceanos. A baleia azul é 
a maior de todas, pode 
atingir os 30 metros 
de comprimento e 180 
toneladas!

Toma nota ! As alterações climáticas provocam o 

aumento da temperatura da água causando 

o aumento do nível dos oceanos, afetando 

a vida marinha e causando o degelo das 

calotas polares e erosão costeira. 

Olha o 
Nemo!!! 



5
vamos 

pintar!
É importante 

manter os 
nossos oceanos 

bonitos e 
saudáveis!

Há muito 
para fazer! Garrafas, 

pneus e sacos, 
são os lixos 

mais comuns 
que ameaçam 

a vida 
marinha.
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Toma nota !
O Pacífico é o oceano com mais lixo no mundo! Estima-se 

que o plástico que aí existe é 6 seis vezes superior à vida 

marinha! No meio do Pacífico Norte, há um gigantesco 

amontoado de plástico que já é maior do que França.

DEscobre 
as diferenças

sAO 5  

Aposto que 
não conseguem 

descobrir as 
diferenças! 

Toneladas de 
plástico poluem 

os oceanos! 
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Reunimos a Malta e decidimos fazer a primeira festa numa 

escola muito especial: o Externato Júlio Dinis, na Calçada do 

Pico, no Funchal! Fomos recebidos de braços abertos por todos 

os que lá se encontravam. Durante algumas horas, brincámos, 

rimos e aprendemos muito! 

A manhã começou com muita agitação, pois os nossos meninos 

e meninas sabiam que estavam reservadas algumas surpresas. 

A Câmara Municipal do Funchal, nossa parceira, esmerou-se 

na preparação dos jogos didáticos que foram explicados e 

apresentados por três elementos que também já fazem parte 

da Malta! 

Depois de uma breve explicação sobre o tema Oceanos, onde 

aprendemos coisas muito importantes, foi a vez de reunir as 

crianças em três grupos para os jogos da manhã. Enquanto uns 

estavam entretidos com o Jogo da Pesca, outros mostravam os 

seus conhecimentos com o Jogo da Memória  

e com o Sabias Que…

Mas a grande surpresa estava prestes a surgir…

- Sabem quem já chegou?

- O AGADOIZÓ e o ESTEPILHA!

A euforia tomou conta do recinto, com os mais pequenos aos 

pulos para ver, abraçar e brincar com as nossas mascotes que 

só apareceram depois de serem chamadas com muito alarido!

- AGAAAAAAAAAAAAAADOIZÓ!

- ESTEPIIIIIIIIIIIIILHA!

E foi depois deste caloroso e sonoro chamamento que  

o super-herói e a pilha malvada apareceram para fazer a 

grande festa da Malta! Houve tempo para tudo: pulos, abraços, 

beijos, fotografias e muitas brincadeiras! O Estepilha sempre 

rezingão não evitou ser mimado pelos alunos do Externato Júlio 

Dinis. Muitos tentaram que ele deixasse de ser malvado, mas o 

Estepilha resmungou, resmungou e não aceitou ser bonzinho. 

Quem sabe, um dia?

A festa foi linda! As crianças prepararam uma música fantástica, 

cuja letra, sobre os Oceanos, foi escrita especificamente para 

a Malta! Houve ainda tempo para uma atividade de Educação 

Física, leitura de poemas lindíssimos escritos pelos alunos e uma 

sessão de perguntas e respostas. Vocês são muito curiosos!

Nota !

O Externato Júlio Dinis, foi fundado em 

outubro de 1932 por Maria Bernardete 

Estevão de Sousa Jardim Gonçalves.

A festA dA MAltA 
no externAto 

Julio dinis
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uMA cançao

pArA a Malta

S
TEMOS O MUNDO 

NAS NOSSAS MÃOS

Amigo planeta

Vamos voltar a sorrir

Tua beleza, ninguém pode destruir,

Nos oceanos os peixes a saltar

Vem cuidar do azul do mar

Vamos com força

O planeta ajudar

Derrotar quem te está a matar

Todos juntos somos capazes 

de te salvar

E unidos, vamos ao mundo apelar.

Temos o mundo nas nossas mãos

Os oceanos para preservar,

E o salvar

É tempo de nos unirmos

Juntos vamos limpar,

Vem daí,

Do planeta cuidar

Temos que agir

O mundo pede socorro

Está na hora de deixar de poluir

Só tu podes fazer acontecer

Estende a mão com força e querer! 

Nota !
São 99 as crianças que frequentam o Externato 
Júlio Dinis. As instalações são compostas por 5 
salas de aulas curriculares, uma sala de informática, 
uma sala de música, uma sala de professores, um 
refeitório, uma biblioteca, um escritório de direção, 
instalações sanitárias, uma cozinha, duas salas 
para arquivo e um pátio coberto.

A nossA 
festa! 
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festa! 



  

91010 teM 
a palavra! 

Marília Rodrigues

Diretora Pedagógica

Sara Ferreira

Bióloga

Fernanda Andrade
Técnica Superior de Educação na CMF

As crianças, aqui, sentem-se muito bem acolhidas e 
felizes e isso é o mais importante. Nós temos o nosso 
plano anual de atividades. Por exemplo, no Natal fazemos 
o “Cabaz do Amor”, onde recolhemos alguns bens 
necessários para entregar à Igreja de São Martinho para 
serem distribuído pelos mais necessitados. No dia 26 
deste mês, a nossa escola vai participar no Campeonato 
Regional de Jogos Matemáticos. No Carnaval 
desenvolvemos um projeto com a Casa-Museu Frederico 
de Freitas. As crianças visitam o museu, trabalham um 
determinado objeto alusivo a um tema e no final fazemos 
também um desfile. Na Páscoa apostamos nos Jogos 
tradicionais e temos a nossa festa de final de ano. O 
nosso objetivo  é o sucesso académico dos alunos e 
formá-los como bons cidadãos .

Apresentámos vários Jogos para as várias 
turmas: o 1º ano ficou com o “Jogo da Pesca” e 
da “Memória”, o 2º ano ficou com o “Sabias Que”, 
um jogo de curiosidades sobre os oceanos, o 3º e 
4º anoa ficaram com o “Jogo da Fauna Costeira”. 
Com estes Jogos pretendemos sensibilizar 
para a importância de proteger o ambiente, 
em particular, os oceanos, senão há graves 
consequências.

As crianças têm uma cultura geral fantástica, 
são muito interessadas e nota-se que já vão 
chamando a atenção dos adultos para algumas 
questões e isso é meio caminho andado para esta 
nova geração. No fundo, os miúdos percebem que 
é necessário proteger o que temos e é, também, 
necessário corrigir os erros que cometemos no dia 
a dia.

O essencial nestas atividades é envolver 
as crianças e tentar aproximá-las ao nosso 
território, à nossa fauna e à nossa flora. 
As crianças têm que ter um sentimento 
de pertença ao meio em que vivem. 
Com estes jogos as crianças percebem 
a responsabilidade que têm com o meio 
ambiente.

Filipe Pereira
Licenciado em Ciências da Educação

Projeto: “Educação e qualidade de vida”

os poetAs 

DA MALTA! 



11911os poetAs 

DA MALTA! 

Lixo no mar,Isso não pode acontecer,
Pois mais peixinhosVão morrer!Santiago

Vamos ajudar o planeta!
A poluição é feia
e malcheirosa!
Faz mal aos seres vivos
E deixa a Terra horrorosa!
Reduzir, reutilizar e reciclar
É o que temos de fazer
Vem tu também ajudar
Para o planeta não morrer!
Mariana Brito Figueira Clode 
de Freitas

Oceano,

Dos peixes és um mano

Não te vamos poluir,

mas sim aplaudir.

Não percas a tua beleza,

Para ninguém ficar com tristeza,

Não vamos atirar lixo para o mar

Porque há vida lá a morar!

Teresa

Os oceanos não 
são para poluir
São para nadar!
Para o oceano sorrir

É preciso limpar!
Júlia Sofia 

Há lixo aqui e acolá,

Se não pararmos
Os animais vão 
morrer já!
Mariana Fernandes

 Poemas dos 
alunos do 3º 

ano
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Henrique 1º ano

Joana 1ºano

J
úl

ia
 1

ºa
no

Maria Inês 
1ºano

M
argarida D

ória 4ºano

Clara 2 ºano

A MinhA

Arte
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J
úl

ia
 1

ºa
no

M
artim

 3ºano
V

icente R
odrigues 4

ºano

Madalena 2ºano Mariana 2ºano

Mariana Fernandes 3ºano

Maria Clara 4ºano

Grande exposição dos trabalhos 
artísticos!
Visita o site:http://malta.dnoticias.pt
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Reciclar 

grAndes

ideiAs
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Reciclar 

13

Quero muito ser veterinária para 
ajudar os animais! Inês Passos6 anos

 Eu quero ser polícia porque tenho 
jeito para mandar! Bernardo Flor8 anos

 Adoro animais, 
sobretudo cães e o meu 
pai já me ensinou muito 

sobre essa matéria! 
Portanto, só posso ser 

veterinária! 
Margarida Correia

9 anos

Gosto de pintar destinos: cidades, 

aldeias e os diferentes tipos de casas 

que existem. Por isso vou ser pintora! 

 Mariana Fernandes

8 anos
Eu quero ser polícia porque 

tenho jeito para mandar! 

Martim Silva 8 anos

Quando for grande 
quero ser dentista para 
arranjar os dentes das 

pessoas e deixá-las  
lindas. Maria Júlia

7 anos

Penso que vou ser modelo 

porque gosto de desfilar e assim 

posso ser famosa! 

Carolina Machado

8 anos

Vou ser médica porque tenho que  tratar 

da saúde das pessoas. Joana Jardim

6 anos
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Quando crescer ou vou ser cozinheiro, 

porque é divertido cozinhar,ou vou 

ser empreiteiro para fazer casas 

novas para as pessoas! 

Gonçalo Tojal

9 anos

Um dia vou ser bombeiro para salvar as 

pessoas dos incêndios.

Simão Rodrigues

7 anos
 

As nossAs estrelAs

Vou ser muita coisa: piloto 

de avião, bombeiro e polícia. 

Quero estar ocupado e quero, 

também, ajudar a população! 

Guilherme Borges

7 anos

O que queres 
ser quando 

fores grande?




