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Toda a gente tinha que reduzir, 

reutilizar e reciclar e as pessoas 

não podiam destruir a floresta!

Se eu mandasse 
no mundo
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Aprendemos a falar inglês na 
Madeira Multilingual School! A Festa 
da Malta foi FIVE STARS! Adultos 
e crianças prepararam trabalhos 
espetaculares para a Revista desta 
semana. Temos desenhos, canções, 
passatempos e muitas fotografias 
para mostrar!  
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Juan André, 9 anos

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Arghhhhhhhhh! Estas 
crianças não sabem 
falar a minha língua: 
a Poluição! 



Sabias que?AVIFAUNA
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AGADOIZÓ
O bico das aves é diferente 
consoante o tipo de alimentação.

O Pombo-Trocaz é o 
maior semeador da 
nossa floresta (floresta 
Laurissilva).   

A Manta é a maior ave da 
Madeira e quando abre 
as asas pode ter até 130 
centímetros de largura (de 
asa a asa)?

A Freira da Madeira está em 
perigo e pode desaparecer 
para sempre.  

As aves possuem 
muitas caraterísticas 
em comum com os 
dinossauros.

As aves estão presentes 
em todos os continentes.

As aves possuem 
alguns ossos ocos para 
ficarem mais leves e 
conseguirem voar.

As grandes ameaças para aves 
são a destruição da natureza, 
os ratos e os gatos selvagens.

Existe uma ave que pesa o 
mesmo que um pacote de 
açúcar. O seu nome é Bis 
Bis.



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 23 de maio de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

4

VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Sofia,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Sofia Leonor Pestana

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt
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ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

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

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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PASSATEMPOS 
PARA A malta

Trabalhos enviados pela Madeira 

Multilingual School
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sopa de 
letras

AMAZON ANIMALS

ANACONDA
ANTEATER

JAGUAR
JESUSLIZARD
POISONFROG

RIVER DOLPHIN
SCARLETMACAW

SLOTH
TIGERS

TOUCAN



8 Madeira Multilingual 
School

Fomos até à Madeira Multilingual School conhecer a 

pequenada! Foi uma alegria!!! A senhora diretora Júlia 

Ladeira deu-nos as boas-vindas e, claro, apresentamo-nos 

ao pessoal docente e não docente e explicamos devidamente 

o nosso projeto. Os meninos e as meninas mostraram-se 

interessadíssimos, não só, no nosso projeto como também 

na aula do Eduardo Nóbrega, que girou à volta do tema: 

“A Avifauna”. O Eduardo é biólogo no Parque Ecológico do 

Funchal e fez questão de nos acompanhar nesta viagem com 

destino à Madeira Multilingual School!

Perante uma plateia silenciosa e muito atenta, o Eduardo 

projetou imagens das aves que existem na nossa Região e deu 

esclarecimentos adicionais sobre estas espécies, o seu habitat 

e, sobretudo, sobre a forma como devemos tratar os animais e 

a natureza. As crianças estavam motivadíssimas, esclareceram 

as suas dúvidas e ficaram a conhecer muito melhor a nossa 

fauna!

Logo depois, ficamos a conhecer as vozes maravilhosas que 

existem nesta escola. Temos que dizer que a pequenada 

cantou lindamente a canção: “We are the Young” (um original 

de Mary Donnelly), mas que a professora Irene Wensley, 

desta escola, decidiu adaptar e personalizar. Aliás, a senhora 

professora tocou piano e os meninos acompanharam! Foi 

lindo! A Malta ficou muito impressionada com os talentos que 

frequentam a Escola! 

Antes das despedidas que são sempre muito ruidosas, 

apresentamos as estrelas da Malta: o Agadoizó e o Estepilha 

que entraram de rompante e surpreenderam as crianças! 

Como de costume, as nossas mascotes foram brindadas com 

muitos abraços, gargalhadas e até beijinhos! Terminada a 

festa, despedimo-nos com a certeza de que ficámos mais 

sabichões, pois aprendemos muitos termos engraçados e úteis 

em inglês! 

Thank you lovely school! 



9teM 
a palavra! 

Júlia Ladeira
Diretora da Escola 

Eduardo Nóbrega

Biólogo do Parque 

Ecológico do Funchal

O Colégio Internacional Sharing School / 
Madeira Multilingual School é a única escola 
de ensino básico, com 1.º, 2.º e 3.º ciclos, em 
regime internacional, multilingue e multicultural 
na ilha da Madeira. 
A escola, que faz brevemente 40 anos, nasceu 
com o nome Escola Britânica da Madeira e 
surgiu em 1980 para responder às necessidades 
das famílias inglesas que vinham viver para 
a Madeira e foi, a pouco e pouco, crescendo 
e atraindo famílias madeirenses e de várias 
nacionalidades, mas tendo sempre como língua 
de instrução o inglês e ensinando também 
a língua do país: o português. 
Em 2013 passou a chamar-se Madeira 
Multilingual School, passou de bilingue a 
multilingue e começou o processo de candidatura 
para se transformar numa escola IB - 
International Baccaulaureate, reconhecida 
em 147 países. 
A certificação chegou em março de 2017 para 
os primeiros anos, o PYP (Primary Years 
Programme - do 1.º ao 5.º ano) e em julho de 
2017 para os anos mais avançados, o MYP 
(Middle Years Programme – do 6º ao 9º ano). 
Atualmente, o Colégio faz parte de um grupo 
de mais de 4.500 escolas internacionais, 
distribuídas por 147 países, que partilham as 
mesmas certificações e os mesmos princípios 
e pressupostos: através de uma educação 
diferenciada, criar um futuro melhor para as 
novas gerações. 
É neste universo internacional, multicultural e 
multilingue que as crianças e jovens fazem as 
suas aprendizagens, ganham as sua autonomia 
e responsabilidade e se tornam cidadãos 
conscientes, empenhados, conhecedores, 
participativos, cuidadores, seja do seu próximo 
ou da natureza. 
O programa de ensino é o IB - Internacional 
Baccaulaureate, a par do programa português, 
tendo os alunos acesso direto quer a escolas 
internacionais, quer a escolas portuguesas. 
Neste momento frequentam a escola 140 alunos 
distribuídos por 20 nacionalidades. Trinta 
pessoas trabalham na escola, distribuídas por 7 
nacionalidades. É neste ambiente multicultural e 
multilingue que trabalhamos todos, todos os dias. 
A escola colabora permanentemente em projetos 
exteriores, quer na Madeira, quer 
a nível internacional. 

Os alunos começam muito cedo, já no pré-
escolar, com duas línguas – português e inglês 
– e, ao longo do percurso, vão adicionando 
outras: alemão, chinês e russo. Como línguas 
extracurriculares a Escola oferece ainda o 
francês e o espanhol, o que prepara os jovens 
estudantes para enfrentar o mundo cada vez 
mais exigente e global. 
Esta é a segunda escola no país a oferecer 
os dois programas do IB (International 
Baccaulaureate) – PYP (Primary Years 
Programme) e MYP (Middle Years Programme) 
- com acesso ao DP (Diploma Programme), 
correspondente ao Ensino Secundário nacional.

As aves, desde muito cedo chamaram a 
atenção do ser humano, para alimento ou 
simplesmente pelas cores exuberantes 
que apresentavam, pelas bonitas melodias 
que cantavam ou apenas por conseguirem 
voar. A ilha da Madeira muito devido à sua 
posição geográfica apresenta uma grande 
variedade de espécies de aves, algumas 
apenas de passagem outras como nidificantes, 
ou seja, constroem o ninho na Região. As 
aves desempenham ainda um papel muito 
importante na Natureza promovendo o 
equilíbrio dos ecossistemas. 
Nesta atividade foi possível conhecer as 
diferentes aves que existem na Ilha da 
Madeira, com especial relevo para as espécies 
endémicas o Bis Bis, o Pombo Trocaz e a Freira 
da Madeira. Percebemos também que o bico 
e as patas das aves são diferentes consoante 
o tipo de alimentação e função destes. Por 
exemplo, vimos que as aves de rapina têm 
garras afiadas para agarrar a presa, enquanto 
que as patas das aves marinhas possuem uma 
membrana interdigital para poderem nadar 
mais rapidamente. 
Houve ainda tempo para sentir as diferentes 
texturas que os ninhos e os ovos apresentam e 
sentir as penas macias do Patagarro. 
Apesar da importância que as aves 
apresentam, estas estão sujeitas a constantes 
ameaças como predadores, destruição de 
habitat, caça ilegal, poluição, entre outras. 
Assim, é muito importante conhecermos as 
nossas aves para depois podermos protegê-las.



Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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Lèandre Carvalho
19/05/2007

Berardo Sá
26/05/2007

Santiago Lopes
23/05/2009

Gustavo Pereira
20/05/2016

Maria Moura
23/05/2012

Não se deve matar os animais, 

nem maltratar, nem magoar! Não 

devemos fazer fogo na floresta 

porque lá vivem animais que 

podem morrer por causa disso.

Alyssia Freitas, 11 anos, 

5º ano Não devemos fazer poluição porque acabamos sempre por prejudicar os animais dos diferentes habitats.Miguel Campus, 10 anos, 
4º ano

Não devemos colocá-los em jaulas.Giorgia Catania, 10 anos, 5º ano

Não devemos matá-los!
Francisco Carvalho, 7 anos, 1ºano

aS noSSaS eStrelaS
Temos vários habitats…no mar, por exemplo, 

não se pode atirar redes porque depois 

as tartarugas ficam presas e acabam por 

morrer; não se deve deitar plástico para os 

lagos porque lá vivem patos e eles podem 
comê-lo e depois morrem.

Maria Alves, 9 anos, 4º ano

O que podemos 
fazer para 

proteger os 
animais?

Sofia Ferreira
21/05/2009

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




