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Uma Escola cheia de energia! 



A Malta foi até à Escola da Ajuda! 
Alunos, professores e funcionários 
prepararam muitas atividades 
fantásticas que nos encheram o coração 
de alegria! Esta Escola sabe receber 
muito bem os seus convidados! Houve 
dança ao som de música clássica 
muito bonita, leitura de poemas e até 
assistimos a um vídeo que os meninos 
fizeram sobre o tema da nossa revista: 
Energias Renováveis! 

Ia fazer muitas coisas boas! Toda 

a gente tinha que ser unida e não 

podia haver guerras. 

 Arghhhhh! Uma escola cheia 
de energia positiva!

Se eu mandasse 
no mundo
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Beatriz Maria, 9 anos 4º B 

Escola da Ajuda



3Sabias que?ENERGIAS RENOVÁVEIS

Existem fontes de energia 
renováveis e não renováveis.

As energias renováveis são 
inesgotáveis e têm um menor 
impacto ambiental.

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou

As energias não renováveis 
são aquelas cujas reservas 
são limitadas e que são fonte 
de emissão de gases de efeito 
de estufa.

A energia eólica  
é a energia produzida 
pela força do vento 
através de moinhos de 
vento ou aerogeradores. 

Aprendemos tantas 
coisas interessantes 

com o Filipe e com 
a Fernanda da 

Câmara do Funchal!
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A energia hidroelétrica é 
produzida através de centrais 
hidroelétricas. 

A energia hídrica aproveita 
os recursos hídricos para  
a produção de energia. Esta 
energia é produzida através 
da força da água. 

Toma nota !
Segundo a Associação Portuguesa  

de Energias Renováveis, no ano passado 

as energias renováveis contribuíram para 

evitar a emissão de 8,5 milhões de toneladas 

de CO2 e representaram uma poupança na 

importação de 770 milhões de euros  

de combustíveis fósseis!

A energia geotérmica é gerada 
a partir do calor natural 
produzido no interior da Terra.  



5
vamos 

pintar!

Visita o site:
http://malta.dnoticias.pt

Olha os primos 
da Eólica!
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Toma nota !
Em Portugal e segundo informações da Associação 

de Energias Renováveis, as centrais eólicas produzem 

anualmente cerca de 1/4 das necessidades elétricas do país, 

fazendo com que se reduza as importações de combustíveis 

fósseis em cerca de 350 milhões de euros por ano!

DEscobre 
as diferenças

sAO 5  

A EscolA dA AjudA 
foi ToP!!! 

Não há 
diferenças 
nenhumas!

Não 
inventes, 
Estepilha! 
Encontrem 

as 5 
diferenças!
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Na passada segunda-feira, logo pela manhã, a Malta do Diário 

consultava a sua agenda...

Que escola vamos visitar hoje?

Lá estava devidamente anotado: Escola Básica da Ajuda! A Malta 

começou logo a combinar: Às 16 horas toda a gente, sem falta, tem 

que estar no portão da escola, para surpreender a criançada. Não há 

falhas! E não houve mais conversa!

Cada elemento da Malta sabia exatamente o que tinha que fazer. 

À hora do lanche, lá estávamos nós, para conhecer a escola e os 

meninos.

Abriram-nos o portão, subimos alguns degraus e, na sala, alunos, 

professores e funcionários estavam à nossa espera e o mais 

engraçado é que alguns meninos até já tinham algumas das nossas 

revistas em mão. 

Lindo!!! Lindo!!! Lindo!!! Ficamos maravilhados! Em uníssono,  

a pequenada deu-nos um enérgico Boa taaaaarde! 

É claro que a Malta educada como é, disse boa tarde e apresentou-se. 

Além disso, explicou aos meninos que o objetivo da visita era recolher 

os trabalhos que tinham sido, por eles, elaborados e, obviamente, dar-

lhes uma pequena aula sobre o tema escolhido – a Energia Renovável. 

Dadas as explicações, a nossa amiga Fernanda Andrade e o nosso 

amigo Filipe Pereira, técnicos da Câmara Municipal do Funchal, deram 

uma pequenina lição sobre a energia. Explicaram de forma divertida 

os tipos de energia que existem, as que são renováveis e as que não o 

são.
Os meninos e meninas mostraram-se atentos e mais do que isso, 

mostraram-se uns sabichões. É sinal que andaram a estudar bastante 

e isso deixa a Malta feliz e descansada porque o número de amigos do 

Ambiente está a crescer, o que é ótimo!

 O diretor da escola dirigiu, logo a seguir, umas palavrinhas à Malta  

e revelou que havia surpresas preparadas para nós. Desenhos; 

poemas; um texto explicativo sobre as energias; um pequeno vídeo 

com pequenas dicas para poupar energia; uma canção e uma dança.

Foi muita coisa! A malta ficou estupefacta ao perceber que 

prepararam tudo numa só semana!

Estão de parabéns. Continuem com essa energia!

Estava tudo espetacular!

Apresentados os trabalhos, os meninos e meninas gritaram:

Agadoizóoooooooooo… Estepilhaaaaaaaaaaa…Venham!

E as nossas mascotes apareceram mais ativas e brincalhonas que 

nunca. Houve abraços, beijos, fotografias e até conselhos que a 

criançada se empenhou a dar, principalmente ao Estepilha!  

Foi uma tarde muito bem passada! Para a semana temos mais uma 

visita para fazer. Quem sabe se não será na tua escola?

 

A EscolA dA AjudA 
foi ToP!!! 



8 A nossA 
festa! 

Foi uma 
festa muito 

bonita! 
Parabéns 
a todos!



9A nossA 
festa! 

Visita o site:
http://malta.dnoticias.pt



  

91010 TEm 
a palavra! 

David Veiga

Diretor da Escola  

Aula CMF

Aula CMF

A missão da nossa Escola é a de proporcionar aos 
nossos 264 alunos um ambiente de bem-estar, facultar 
também atividades dinâmicas que perspetivem melhor 
o futuro das crianças. Temos sempre a intenção de 
valorizar o trabalho das nossas crianças junto da 
comunidade educativa, por meio de festividades 
e eventos culturais, abertos, claro, à comunidade.
Através das parcerias com as diferentes instituições, 
pretendemos conseguir novos materiais, atividades 
diferentes e vivências que facilitem o processo de 
aprendizagem.
Temos como parceiros a Junta de Freguesia que nos 
convida anualmente para participarmos no desfile 
de Carnaval e no Dia da Criança; a Associação de Pais 
que organiza passeios, algumas visitas de estudo 
e nos ajuda com a compra de determinados materiais; 
o Clube do Marítimo que vem cá jogar ténis de mesa  
com os alunos.
Temos ainda parceria com a Câmara Municipal, através 
da qual é-nos possível ter cá patinagem para os alunos 
do pré-escolar até ao terceiro ano. Desenvolvemos 
também parcerias com a paróquia, sempre que nos  
é possível.
Além disto, temos o nosso leque anual de atividades.  
A festa do Natal, o Carnaval, o Pão- por- Deus,  
o São Martinho, a Semana Regional da Pessoa com 
Deficiência, a Feira do Livro, a Semana da Família  
e a festa de final de ano.

os PoETAs 
DA MALTA! 

Visita o Facebook da Malta 
e dá um LIKE:
www.facebook.com/amaltadodiario



119

Sol, vento e força do mar,

Energia vão gerar

Estes recursos naturais

Devemos aproveitar!

OS electrodomésticos 

e as luzes
Devemos sempre desligar

O consumo de energia 

devemos reduzir
Para o nosso planeta salvar!

A energia
É essencial
E para o planeta É muito especial!

A energia eólicaÉ gerada a partir do ventoO vento vai e vemA qualquer momento!
A energia hidráulicaPela água é produzidaSeja do rio ou do marÁgua é símbolo de vida!

Canção Energias
A energia renovável 

é muito boa
Não causa poluição

Não usa combustível

Proteger o Planeta  

é a nossa missão!

Por isso vamos aproveitar

O vento, o sol e o mar

Nós também vamos ajudar

A Terra a se curar!

Poema dos alunos 

do 2º A

Poema dos alunos do 4º B

Poema dos alunos 

do 2º B

Vamos salvar o planeta,

Reduzir a poluição

Poupar os recursos naturais

É esta a solução

Usar energias renováveis

Obtidas através do sol e do 

vento,
Em vez de energia 

combustível

Pela Terra, vamos mudar 

a tempo!

Estas energias não poluem

São amigas do ambiente

Diminuir o gaste energético

É bom para toda a gente!

Poema dos alunos 

do 4º A

os PoETAs 
DA MALTA! 

Energia
Um pingo de chuvaEnergia
Um oceano que cantaEnergia
Um sopro de ar
Que faz girar o mundoUm raio de sol
Energia
Que nos aquece sem fim.
Sol, Vento, Água
Energias                    

Energias renováveis.
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Há tanto 
talento na 
Escola da 

Ajuda! Fiquei 
orgulhosa!
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Maria, 3º A

A minhA

ARTE

João Afonso, 3ºA

Inês Baptista 4º A

M
ig
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m
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d,

 2
ºA

Joana Araújo, 1º B
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Érica Menezes, 4º B

Joana Araújo, 1º B

Alberico, 4ºA

Joana, 1ºB

Beatriz Andrade Ferreira 2ºB

Índia Silva, 1ºB

Visita o Facebook da Malta 
e dá um LIKE:
www.facebook.com/amaltadodiario
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Reciclar 

gRAndEs

idEiAs
Gosto do jogo da aranha 

e do jogo dos vilões.
 Afonso Fernandes, 6 anos, 1º ano

Trabalhos da 
Escola da Ajuda
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Jogo à apanhada com os meus colegas.Pedro Camacho, 5 anos, Pré

Gosto de brincar com os meus amigos  às escondidas.Lara Lopes, 4 anos, Pré

Brinco na casinha grande 

e brinco aos congelados.

Clara Ferreira, 5 anos,

 Pré

Gosto muito de brincar  

à apanhada e jogar futebol.

Francisca Marote, 
7 anos, 1º ano

As nossAs EsTRElAs
Gosto do jogo da aranha 

e do jogo dos vilões.
 Afonso Fernandes, 6 anos, 1º ano

diA dE fEsTA!

 PARAbEns!

Maria Clara 
Filipe Ornelas
29/01/2017 Vasco Mendonça

31/01/2010 

Carolina Machado
31/01/2009

Luís Flor 
31/01/2009

Carolina Passos
26/01/2009

Leonor Rodrigues 
02/02/2010

Juntem-se 
à Malta da 

Liga do Bem 
e vamos 

proteger o 
Ambiente!




