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EB1    PE dos IlhEus
A importância da Bandeira Azul

SABIAS QUE?
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> Sede na Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco, junto ao Estádio 
dos Barreiros
> 9h às 18h
> a partir 135€

Mais um ano 

de aventuras!
Junta-te a nós!

Numa tarde sol, muito convidativa, fomos 
até à EB1/PE dos Ilhéus! Conhecemos 
amiguinhos e amiguinhas de palmo e meio 
que nos ensinaram algumas coisas sobre 
a Bandeira Azul, o tema desta semana. 
Com o verão à porta, a Malta dedica as 
próximas revistas a temas relacionados 
com esta época especial do ano. Não 
percam os trabalhos fantásticos que 
temos para mostrar nesta edição!  

2

AGADOIZÓ

ESTEPILH A

Verão? Arghhh! Prefiro 
a chuva e as trovoadas!  

Mandava construir mais hospitais 

e não deixava as pessoas poluir o 

ambiente. Não podiam deitar lixo 

nas praias porque depois o lixo vai 

parar ao mar, os animais comem 

e acabam por morrer.

Se eu mandasse 
no mundo

Gonçalo Gonçalves, 

9 anos, 3º ano

FICHA TÉCNICA:

Capa:EB1/PE dos Ilhéus  

Artista:Gonçalo Gonçalves, 3º ano 

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt

Dia De Festa!

 Parabens!

Francisco Fernandes
05/07/2010
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Ana Sofia,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Ana Sofia Gonçalves

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Pede aos teus pais para consultar o Termo 
de Privacidade no site malta.dnoticias.pt

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt



Sabias que?Bandeira Azul 

4

A qualidade da água 
é um dos requisitos 
fundamentais para 
a atribuição da 
Bandeira Azul e, a 
informação acerca da 
qualidade da mesma 
deve estar sempre 
atualizada e afixada 
na praia ou complexo 
balnear galardoado.

A Bandeira Azul é um símbolo 
de qualidade ambiental que 
é atribuído anualmente às 
praias e complexos balneares.

Para receber este Galardão as 
praias e complexos balneares 
têm de cumprir os seguintes 
critérios: Informação e 
Educação Ambiental; Gestão 
Ambiental e Equipamentos; 
Qualidade da Água; 
Segurança e Serviços.

Nas praias com Bandeira 
Azul é obrigatória a 
presença de nadadores-
salvadores durante a 
época balnear, equipados 
com o devido material de 
salvamento e de primeiros 
socorros.
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A praia deve ser mantida 
limpa e estar equipada 
com contentores para 
recolha seletiva de 
resíduos. Estes devem 
estar situados no areal 
ou entradas da praia, 
sendo esvaziados 
com regularidade e 
apresentando boas 
condições de manutenção

A Empresa Frente 
MarFunchal, E.M. possui 
dois Centros Azuis, nos 
Complexos Balneares do 
Lido e da Ponta Gorda. 
Os Centros Azuis são 
postos de informação e de 
promoção de atividades 
de caráter ambiental, no 
âmbito da Bandeira Azul. 

O Funchal recebeu em 2016 e 2017 o galardão “Município Mais Azul”, como um 
dos municípios do país com desempenho excelente relativamente às atividades 
de educação ambiental, no decorrer da época balnear. O prémio é estabelecido 
pela Associação Bandeira Azul da Europa e pela Agência Portuguesa do 
Ambiente.

Este ano, são 14 as praias da Região Autónoma da Madeira galardoadas com 
a Bandeira Azul.

No Funchal foram galardoadas com a Bandeira Azul as seguintes praias/ 
complexos balneares: Lido, Ponta Gorda, Praia Formosa, Praia do Areeiro e 
Clube Naval do Funchal.

Distribuídas por sete concelhos (Porto Moniz, São Vicente, Porto Santo, 
Machico, Santana, Santa Cruz e Funchal), as bandeiras azuis estarão também 
nas marinas (Funchal, Quinta do Lorde e Porto de Recreio da Calheta) e ainda 
em três embarcações de ecoturismo (Prazer do Mar, Natureza do Mar e Melhor 
do Mar).

TOMA NOTA!
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Passamos pela EB1/PE dos Ilhéus exatamente no dia do jogo de 
Portugal contra Marrocos. Um dia memorável, sem dúvida, que contou 
com uma vitória do nosso país e contou com mais um golo de Cristiano 
Ronaldo. A escola estava a assistir ao jogo e a dar apoio à nossa seleção. 

Estava toda a gente ao rubro esperando o momento certo para gritar: 
“goooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooo!!!”
A verdade é que gritámos e ficámos felizes com a nossa vitória! Foi 
uma tarde de emoções fortes e de muita adrenalina tanto para a Malta 
como para os meninos. Depois da vitória era hora de encaminharmos as 
crianças para a sala de aula e darmos início à nossa festa.
Apresentamo-nos e explicámos o propósito da nossa visita, que não 
era nada mais nada menos do que abordarmos questões ambientais 
e, neste caso concreto, falarmos sobre a Bandeira Azul, o tema 
desenvolvido por esta escola. A nossa amiga Cátia Freitas, da Câmara Municipal do Funchal, deu uma 
aula cinco estrelas sobre o tema! Explicou que neste momento existem 
14 praias com bandeira azul na Região Autónoma da Madeira e que são 
cerca de 45 países que aderiram ao programa da Bandeira Azul. 
As crianças estiveram sempre muito atentas à aula e responderam 
corretamente a todas as perguntas que foram colocadas. Foram 
brilhantes! Damos nota máxima a todos!Além de extremamente educadas, as crianças da EB1/PE dos Ilhéus 
sabem receber muito bem os convidados porque mal viram o Agadoizó, 
abraçaram-no e acarinharam-no, tal como fizeram com o Estepilha! 
Podemos dizer que encerramos este ano letivo da melhor maneira e 
na melhor das companhias. Resta-nos desejar boas férias para todos, 
cuidem das nossas praias e do nosso ambiente porque a Malta fica 
contente!

a Malta na eb1/Pe Dos ilheus



8 a nossa Festa!



9a nossa Festa!



Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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A Escola dos Ilhéus é uma escola que tem 
tradição. Estou na direção desta escola há 
12 anos. A nossa escola tem pré-escolar, com 
duas turmas de cada ano. Atravessamos 
um período de mudança de mentalidades, 
os pais não são os mesmos, as crianças 
também não e nós fazemos os possíveis 
para acompanhar essa evolução. Temos 
236 alunos, 52 do ensino pré-escolar e 
os restantes do 1º ciclo. Relativamente ao 
pessoal docente, temos 28 e pessoal não 
docente 16.
Colocamos em prática tudo o que está no 
nosso projeto educativo. Vimos quais eram 
os problemas que a escola tinha e estamos 
a dar resposta a esses problemas a nível de 
disciplina. Voltamos a incentivar os meninos 
a conhecer o nosso património cultural e 
insistimos também no respeito pelos mais 
velhos.
Quanto às disciplinas extracurriculares, 
pretendemos que tenham um caráter mais 
lúdico, baseadas no interesse das crianças 
e estamos a caminhar nesse sentido e a 
procurar espaços lá fora. A Educação Física 
e a Educação Musical e Artística têm muita 
procura. Os alunos aderem e gostam. Há 
pouco tempo saímos e demos espetáculos.  
Estivemos na Assembleia Regional e tocámos 
com a Orquestra Clássica de Bandolins da 
Madeira. 
Temos protocolos com clubes. Após o 
tempo curricular, os pais podem inscrever 
os seus filhos. Entramos, por exemplo, no 
basquetebol tivemos ótimos resultados, 
como atletas do Clube Mar e Serra. 
Temos parcerias com algumas entidades, 
principalmente com a Junta de Freguesia 
da Sé. No Natal, cada criança recebe um 
presente e isso só é possível graças ao apoio 
da Junta de Freguesia. Temos ainda parceria 
com o Clube Naval e fazemos parcerias com 
algumas escolas que ensinam Inglês. 
Esta é uma escola camarária e todo o 
material de desgaste é cedido e mantido 
pela Câmara Municipal. Os projetos 
que desenvolvemos com a Secretaria 
da Educação são sobretudo na área de 
informática, português e matemática. 
Aproveitamos os espaços exteriores da 
nossa escola para criar bonitos espaços 
verdes, onde plantamos relva, criamos a 
nossa horta e o nosso jardim.  
A missão da nossa escola é formar bons 

José António Moreira Martins

Diretor da EB1/PE dos Ilhéus 

cidadão. Deixo umas palavras para a 
comunidade educativa: Para além das 
boas notas que são sempre importantes, 
prepararmos os nossos alunos para a vida 
será bem melhor.

Compreender o significado do Galardão 
Bandeira Azul nas praias e complexos 
balneares, nos portos de recreio, nas marinas 
e nas embarcações ecoturísticas, foi o 
principal objetivo do desafio lançado aos 
alunos e alunas da EB1/PE dos Ilhéus.
No Funchal todas as entidades envolvidas na 
Candidatura ao Programa Bandeira Azul têm 
realizado um trabalho exemplar para garantir 
o cumprimento dos critérios exigidos ao nível 
de: Informação e Educação Ambiental; Gestão 
Ambiental e Equipamentos; Qualidade da 
Água; Segurança e Serviços. 
Desse esforço contínuo resultou a atribuição 
do Galardão a 5 praias e complexos 
balneares: Lido, Ponta Gorda, Praia Formosa, 
Areeiro e Clube Naval do Funchal. Especial 
destaque para a Praia Formosa que em 2017 
foi galardoada com o prémio “20 anos de 
Bandeira Azul’ por ter recebido esta Bandeira 
consecutivamente durante este período.
De destacar que em 2016 e 2017 o Funchal 
recebeu o galardão “Município Mais 
Azul”, como um dos municípios do país 
com desempenho excelente relativamente 
às atividades de educação ambiental, no 
decorrer da época balnear. Motivo de orgulho 
para todos os técnicos responsáveis pela sua 
planificação e dinamização, mas também para 
todos os participantes, que através de uma 
cidadania participativa, contribuíram para um 
desenvolvimento mais sustentável 
do Município. 
Convidamos todos os utentes dos complexos 
balneares e praias galardoadas a 
participarem nas atividades de educação 
ambiental que serão promovidas e, a 
aprenderem um pouco mais sobre a Bandeira 
Azul, visitando os Centros Azuis do Lido e da 
Ponta Gorda.  

Cátia Freitas

Técnica do Departamento 

de Educaçãoda Câmara Municipal 

do Funchal

teM 
a Palavra! 
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As praias que têm bandeira 
azul têm águas com boa 

classificação e estas praias 
têm o centro azul, além disso têm ecopontos.Vasco Mendes, 9 anos, 3º ano

Se tiver bandeira azul 
sabemos que a água está 

limpa e que tem nadadores-salvadores.Simão Dias, 9 anos, 3º ano

A bandeira azul é entregue 

às praias que estão limpas, 

que a qualidade da água é 

boa e que têm bons acessos.

Salomé Henriques,

9 anos, 3º ano

As praias com bandeira 
azul têm ecopontos para 

nós separarmos o lixo e nós 
devemos respeitar as regras.
Ana Carolina,9 anos, 3º ano

as nossas estrelas

A bandeira azul serve para 

homenagear as praias que têm 

qualidade de água e, nestas 

praias, ensinam as pessoas a 

não poluir o oceano porque a 

maior parte dos animais morre 

por causa do lixo que as pessoas 

mandam para o mar.

Manuel Freitas,9 anos, 3º ano

A bandeira azul serve para 

sabermos que a praia não está 

poluída, se tem segurança e 

se tem os contentores para 

separarmos o lixo. 

Beatriz Sousa, 9 anos,

 3º ano

Trabalhos dos alunos 
da EB1/PE dos Ilhéus

Para que serve 
a Bandeira Azul?

Na Escola dos Ilheús 
encontramos amiguinhos 
que adoram jornalismo! 
Recebemos uma notícia e uma 
adivinha! A Malta agradece!




