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ESCOLA Professor eleuterio

FESTA Pág. 7, 8, 9 e 10

de Aguiar 



As pessoas não podiam fazer 

fogueiras, não podia haver 

incêndios.

Se eu mandasse 
no mundo
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Capa:Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-
Escolar e Creche Professor Eleutério de Aguiar 
Artista:Carlota, 3º. A

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.ptPublicidade:comercial@dnoticias.pt

Olá, Malta! Temos tanto para contar 
sobre o tema desta semana! Os 
meninos e as meninas da EB1/PE 
com Creche Professor Eleutério de 
Aguiar fizeram trabalhos geniais 
sobre a Biodiversidade! Aprendemos 
muito e também rimos muito 
durante a Festa da Malta nesta 
escola 5 estrelas! 
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Rui André, 8 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Argghhhh! Deram-me 
abraços e beijinhos! 
Acreditam nisto?! 



Sabias que?
BIODIVERSIDADE 

Diário de Notícias 
Rua Fernão de Ornelas  56 r/c 

9054-514, Funchal
ou
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O Polvo possui 
a capacidade 
de mudar de 
cor e textura. 

O Cavalo-
Marinho 
macho é que 
se encarrega 
de incubar os 
ovos. 

A Cagarra é 
a maior ave 
marinha da 
Madeira.   

A Foca-Monge 
ou mais 
conhecida por 
Lobo-Marinho é 
a foca mais rara 
do mundo. 

Uma espécie endémica é 
aquela que existe somente 
em uma determinada área 
ou região. As quatro principais árvores 

da Floresta Laurissilva são: 
Til, Vinhático, Loureiro e o 
Barbusano.

Espécies em vias de 
extinção significa que 
poderão desaparecer. 
Por isso, deverão ser 
alvo de medidas de 
proteção e conservação. 

Toma nota!
Estamos rodeados pela biodiversidade e fazemos parte dela! 

Existem três elementos principais que deves saber: os diferentes 

tipos de espécies que vivem na Terra, onde estão incluídos os 

animais, plantas, vegetais, fungos, algas, bactérias e até mesmo 

os vírus; as diferenças entre indivíduos da mesma espécie – 

tamanho, forma e cor; os diferentes ecossistemas, como por 

exemplo, oceanos, florestas ou recifes de coral – e as espécies 

que neles vivem, bem como as respetivas interações. Os cientistas 

registaram cerca de 1,9 milhões de espécies vivas diferentes na 

Terra, mas o número real é certamente muito superior a isso!



TENS UMA IMAGINAÇÃO 
TÃO BOA, MAS TÃO BOA QUE

 ADORAS INVENTAR HISTÓRIAS 
E PERSONAGENS?

ENTÃO TEMOS 
O DESAFIO CERTO 

PARA TI! 

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 11 de abril de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Vera,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Vera Correia 

de Sousa

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt



TENS UMA IMAGINAÇÃO 
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 ADORAS INVENTAR HISTÓRIAS 
E PERSONAGENS?

ENTÃO TEMOS 
O DESAFIO CERTO 

PARA TI! 

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 11 de abril de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

5



6 Gestos que 
iluminam o mundo! Mensgens 

com carinho

Biodiversidade-Turma 2ºB

Biodiversidade-Turma 2ºB

B
iodiversidade-Turm

a 2
ºB

Aprendemos 
linguagem 
gestual!
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Andamos numa correria todas as semanas a visitar as escolas 

da nossa terra e para a Malta é sempre uma enorme alegria 

ter a agenda lotada. Esta semana, passamos pela Escola Prof. 

Eleutério Aguiar, uma escola espetacular e de referência para 

a educação bilingue de alunos surdos. Aprendemos imenso 

e ainda houve tempo para a música, teatrinho de fantoches, 

poesia e muitas gargalhadas! 

A senhora diretora da Escola, Ana Isabel Monteiro, é muito 

atenciosa e simpática. Mostrou-nos, primeiramente, os 

placards onde estavam afixados os desenhos que a pequenada 

tinha feito para nós e depois juntou toda a gente no pátio da 

escola e deu as boas-vindas à Malta. 

Entusiasmados, subimos ao palco, apresentamos o nosso 

amigo Bruno Alves da Câmara Municipal do Funchal, que deu 

uma aula elucidativa sobre a Biodiversidade. Logo depois, 

foi a vez dos nossos amiguinhos da Escola apresentarem as 

surpresas que estavam preparadas para a Festa da Malta!  

A canção “Vamos preservar a natureza” foi muito bem ensaiada 

e claro que não faltou o acompanhamento da letra em língua 

gestual. Ainda houve tempo para nos divertirmos com um 

teatrinho de fantoches com “Uma Missão do Outro Mundo”. 

Uma peça que relata a história de um astronauta, o Rui, que 

queria ajudar o Planeta Terra, local precioso que estava a ser 

destruído. O destemido Rui viajou até Marte e aí conheceu um 

monstro amigo que o ajudou muito! Curiosos? Espreitem o 

resto da história no nosso site!

A Malta, sortuda, foi brindada com a apresentação, em língua 

gestual, do poema: “Os animais do mundo”. Finalizadas as 

atividades, foi a vez de apresentarmos as nossas surpresas! 

O Agadoizó e o Estepilha entraram de rompante para grande 

alegria das crianças! Foi uma tarde maravilhosa aquela 

que passamos nesta escola! Ficaram os beijos, os abraços, 

os sorrisos encantadores e os trabalhos maravilhosos que 

apresentamos nesta edição! 

Gestos que 
iluminam o mundo! 
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 

a nossa 
festa! 
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A nossa escola é a Escola de referência para a 
educação bilingue de alunos surdos. Somos a 
única escola de 1º ciclo da Região Autónoma da 
Madeira que leciona para todos os alunos da 
escola surdos e ouvintes língua gestual e que 
tem a especificidade de ter português, como 
segunda língua, para alunos surdos. 
Nós temos cerca de 240 crianças, desde a 
creche até ao 4º ano e apesar de sermos escola 
de referência para a educação bilingue de 
alunos surdos, só treze das nossas crianças é 
que são efetivamente surdas, portanto todas 
as outras são ouvintes. Temos muitos pais a 
procurar-nos por causa desta especificidade no 
nosso projeto educativo.
A Escola fundiu-se com o Infantário dos 
Louros há dois anos. A Escola tem sentido ao 
longo dos anos um processo de mudança. Nós 
nascemos desde o Instituto de Surdos que, por 
sua vez, evoluiu para um Serviço Técnico para 
a Educação da Ciência Auditiva e só em 2012 
é que foi realmente constituída a Escola de 
Referência para a Educação Bilingue. Deixou de 
ser um serviço técnico e passou a ser escola. 
Esta escola reúne vários mundos, pois tem a 
valência de creche, pré-escolar, primeiro ciclo 
e esta valência de escola bilingue. É um desafio 
muito grande! Ao longo do ano, desenvolvemos 

As ações de informação têm como titulo “Viagem 
pela biodiversidade do Funchal”. Têm como objetivo 
dar a conhecer os conceitos sobre a biodiversidade, 
alertar para os riscos da perda da biodiversidade 
e suas consequências na conservação da natureza, 
despertar para o riquíssimo património natural do 
concelho do Funchal quer a nível
de fauna e flora, dar a conhecer conceitos sobre 
espécies endémicas; exóticas; indígenas e em vias 
de extinção. Para finalizar, dar a conhecer algumas 
características de algumas
espécies existentes aqui no nosso concelho através 
duma exposição. Biodiversidade são todas as 
formas de vida do nosso planeta. O ano 2010 foi o 
ano internacional da biodiversidade e a 22 de maio 
assinala-se o dia internacional.
 

Ana Isabel Monteiro

Diretora da Escola 

tem 
a palavra! 

Bruno Alves 
Assistente Técnico

da Câmara Municipal do Funchal 

vários projetos e damos particular atenção 
àqueles que estão relacionados com a nossa 
génese. Comemoramos o Dia do Surdo e o 
Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. 
Comemoramos a Semana da Educação da 
Pessoa Surda e da Juventude Surda.
O nosso parceiro mais próximo é a 
associação de pais, criada o ano passado e 
que tem sido uma mais-valia porque permite 
à nossa escola ter em todas as salas de 1º 
ciclo quadros interativos. É extremamente 
importante porque as crianças estão na era 
das tecnologias e todos os nossos recursos 
têm que ser adaptados para estas crianças 
surdas.
Nós temos um centro de recurso de 
produção de material didático para 
as nossas crianças surdas e estamos 
constantemente a produzir material. 
Temos também como parceiros a Câmara 
Municipal, a Secretaria Regional de 
Educação, as escolas de referência para a 
educação bilingue de surdos, a Escola de 2º 
e 3º ciclos dos Louros e a Francisco Franco, 
bem como a Divisão de Acompanhamento à 
Surdez e Cegueira que pertence à Direção 
Regional de Educação e a Associação de 
Basquete e a Mar e Serra.

um poema para 
a malta    
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OS ANIMAIS DO MUNDO

Os animais do mundo são todos lindos
Mas, prefiro o gato porque é meigo

Eu prefiro o vão que é o meu melhor amigo
E adoro ver o cavalo a cavalgar 

nos campos
Gosto de ver os patos no lago

E os golfinhos no mar!
Ver as borboletas e as abelhas de flor em 

flor,
E os passarinhos nos ninhos com 

os seus bebés
É lindo ver a tartaruga com tanto peso 

a andar,
E os veados com ramos na cabeça!

É engraçado ver os macacos a cuidar dos 
seus filhos

E as girafas a comer árvores
É maravilhoso ver os peixes, muitos peixes 

no mar
E as algas verdes lá no fundo.

Obrigada natureza!

Alunos surdos do 1º. A e do 2º. A

um poema para 
a malta    

Trabalho elaborado pela Turma do 2º. A
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Gaudêncio, 3ºano
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Ana Isabel, 4º ano

Pedro, 3ºano

Valentina, 1ºA

Inês, 3ºano

Beatrice, 3º ano

Érica, 3ºano
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Martim
07/04/2008

Martim Faria
10/04/2011

Carlota, 3ºano

Filipe, 2ºB

G
aspar, 2

ºB

Pedro, 3ºano

Eva, 3ºano
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Temos que fazer uma melhor 
proteção das serras, temos que 
ter vigilantes para ter a certeza 

que não há incêndios e devemos 
plantar novas plantas.Ana Isabel, 10 anos, 4º. ano

Não devemos fazer poluição 

no mar.

Simão Ramos, 

7 anos, 2º. ano

Não devemos deitar lixo para 

o chão nem para o mar. Não 

devemos estragar as plantas 

nem cortar as árvores.

Vasco Rodrigues, 
6 anos, 1º. ano

Devemos tratar do nosso 

ambiente. Não deitar cigarros 

para o chão para evitar os 

incêndios.

Eva Casanova, 

9 anos, 3º. ano

as nossas estrelas
Não devemos poluir, temos que 

aprender a reciclar e não deitar lixo 
para o chão.Margarida Gouveia, 6 anos, 1º. ano

Maria Leonor Abreu
07/04/2011

O que podemos 
fazer para 
proteger a 

Biodiversidade?

dia de festa!
 parabens!

Francisco Gomes
09/04/2013

Martim
07/04/2008

Santiago Rosa
11/04/2008

Margarida Santos
08/04/2008

Margarida Fernandes
10/04/2012

Martim Faria
10/04/2011

Matilde
10/04/2010

Carlota, 3ºano

Filipe, 2ºB

Pedro, 3ºano

Jorge
11/04/2006

Beatriz Gouveia
11/04/2014

Madalena Gomes
11/04/2017

Beatriz
13/04/2007

João Salvador
11/04/2009

Sebastião Ferreira
11/04/2011

Estás quase a fazer anos e queres 
aparecer na nossa revista? 
Envia os teus dados para
 malta@dnoticias.pt




