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A Festa da Malta na 
EB1 PE de Sao Filipe
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Dia De Festa!

 Parabens!

João Ivo Pereira  
14/02

A Malta voltou à Escola de São 
Filipe e, tal como a primeira vez, 
a festa foi uma maravilha! O 
Estepilha brincou e dançou com 
as crianças e até aprendeu coisas 
novas sobre o tema desta semana: 
Os Cetáceos! Temos trabalhos 
fantásticos para mostrar! Leiam a 
Revista da Malta de uma ponta a 
outra!

Esta Malta do Bem é 
demasiado inteligente 
e simpática! Arghhhhh!
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Luís Camacho 
14/02
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Ângelo Franco,
11 anos

se eU ManDasse

NO MUNDO

Beatriz Carvalho,
9 anos

Ana Maria, 
9 anos

Tiago Robinson, 
10 anos

Eu dizia às pessoas para 
evitar a poluição e para 
deitar o lixo nos caixotes 

certos.

Eu exigia um
ambiente 
saudável.

Não deixava ninguém 
fabricar recipientes de 

plástico.

Mandava diminuir o 
fabrico de carros.
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se eU ManDasse

NO MUNDOse eU ManDasse

NO MUNDO

Maria Silva,  
9 anos

Ricardo Afonso,  
10 anos

Não deixava as pessoas usar 
energias poluentes e mandava 

usar energias renováveis.
Mandava as 

pessoas reciclar.

Desaparecia com os materiais 
de plástico e mandava as 

pessoas andar mais de 
bicicleta. 

Maria Beatriz,  
9 anos

Emanuel António, 
9 anos

Tentava juntar pessoas 
para recolher o lixo.
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DEscobre as diferençAS SAO 5
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*Trabalhos da responsabilidade dos alunos da EB1/PE de São Filipe



Cetaceos
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*Letra: Noémi Reis
Música – Ricardo Rodrigues

a escola, MeU MUnDo

A escola é um mundo
Que gira sem parar

Na mochila levo os sonhos
Que construo devagar

A escola é uma porta
De entrada e de saída
É aqui que eu aprendo
Uma lição para a vida.

A aprender e a estudar
A correr e a saltar

Canto eu e danças tu
A alegria está no ar.

Colegas e professores
Todo o pessoal também

Em todo o lado há alegria
Na escola estamos bem.

UMA CANCAO 
PARA A MALTA

s
No canto do coração
Minha escola vai ficar

Os sonhos levo-os comigo
E histórias por contar

Na escola eu aprendo
A crescer em cada dia

O futuro é já hoje
Com sementes de alegria.



Cetaceos
Sabias que? 9

A palavra “cetáceos” provém do 
 latim cetus, que quer dizer  
“grande animal marinho”.

Os cetáceos são mamíferos e não 
peixes, porque respiram através  
dos pulmões, amamentam as crias, 
e têm sangue quente.

Os cetáceos constituem um grupo 
diversificado que engloba as 
baleias e os golfinhos.

Entre a população residente e 
migratória, foram identificadas 28 
espécies de cetáceos nos mares  
do arquipélago da Madeira.

O Arquipélago da Madeira é um dos 
sítios mais privilegiados do planeta, 
para observação de cetáceos.

Os cetáceos mais comuns são, a 
“baleia comum”, a “baleia piloto”, o 
cachalote e o golfinho comum.  
Também é presença ocasional a  
“baleia- sardinheira” ou a “orca”.

O Arquipélago da Madeira além de 
funcionar como um ponto de passagem 
é um ‘Porto seguro/oásis’ para os  
golfinhos em deslocação no Atlântico.

Os cetáceos e os mares da Madeira 
estão incluídos na lista dos sítios de 
importância comunitária da 
Macaronésia.

No arquipélago da Madeira foram 
confirmadas até ao presente, vinte e 
oito (28) espécies, (7) são de cetáceos 
com barbas e (21) cetáceos com 
dentes.

Várias espécies de golfinhos e baleias 
utilizam as águas em redor 
do arquipélago 
como área de 
alimentação e 
reprodução.

Algumas 
espécies têm 
uma 
permanência 
sazonal (como o 
golfinho comum) 
e outras 
anual 
(como o 
golfinho 
roaz).



10

Todas as semanas há escolas para 
visitar e para a Malta é sempre uma 
alegria ver que as crianças estão 
mesmo empenhadas nas boas práticas 
ambientais! A nossa equipa regressou 
à Escola Básica do Primeiro Ciclo com 
Pré Escolar de São Filipe e foi um gosto 
enorme voltar a ver os nossos amigui-
nhos e amiguinhas, percorrer as salas 
de aula da Escola e conversar com 
simpática Manuela Oliveira, a diretora. 
Durante a nossa visita, ficámos a saber 
mais pormenores sobre os novos pro-
jetos que a escola está apostada em 
desenvolver durante este ano letivo.
Também ficámos a conhecer o Fer-
nando Alves, professor de TIC, que nos 
falou do empenho e da dedicação das 
crianças nos projetos relacionados 
com o ambiente. À conversa, juntou-se 
ainda a professora Natércia Gomes 
que explicou com todos os pormeno-
res dois projetos interessantíssimos: “ 
Flexibilidade Curricular” e “GPS Aluno” 

que incidem nos comportamentos e 
emoções, trabalhando-os em contex-
to escolar ou até mesmo fora dele.
Além das conversas, houve tempo 
para assistir à brilhante atuação 
das crianças que nos esperavam no 
pátio da escola. Cantaram “A escola, 
meu mundo”, uma canção com letra 
de Noemi Reis e música de Ricardo 
Rodrigues. As vozes estavam tão bem 
afinadas que o Agadoizó e o Estepilha 
também já cantarolavam e dança-
vam. Depois da música, a criançada 
rendeu-se às brincadeiras 
destes dois. 
E a brincar, a brincar, 
reforçamos a nossa 
amizade com os meni-
nos e meninas de São 
Filipe e aprendemos 
imenso sobre o tema 
desenvolvido por 
eles: Os Cetáceos!

criancas eMPenhaDas 
nos Projetos aMbientais
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Maria Manuela Sousa Oliveira
Diretora Escola

Natércia Gomes
Projeto GPS Aluno e Flexibilidade 

Curricular
Muito recentemente, tivemos uma ação 
de sensibilização sobre os “Cetáceos no 
Arquipélago da Madeira”, o que suscitou 
muito interesse por parte dos alunos que, 
inclusivamente, querem fazer um passeio 
para ver os nossos golfinhos. Para além 
dos nossos projetos de biblioteca e eco-
lógicos, começamos este ano com novos 
projetos, nomeadamente o da Flexibili-
dade Curricular, o “Gerir para o sucesso 
do aluno” e os projetos TIC. Vamos conti-
nuar a fazer trabalhos com materiais re-
ciclados e vamos continuar a pedir a aju-
da das famílias porque há sempre uma 
envolvência da escola e das famílias. O 
nosso lema é “escola e família de mãos 
dadas”.
Este ano, vamos participar no cortejo de 
Carnaval e as crianças é que vão decidir o 
que vão vestir. Neste ano letivo temos 114 
alunos, 23 do pré-escolar e 91 do 1º ciclo. 
Continuamos com a nossa missão que é 
a de proporcionar aos nossos alunos mo-
mentos de aprendizagem, de festa e de 
alegria. Queremos que os estudantes se 
tornem, no futuro, verdadeiros cidadãos 
do mundo, intervenientes, adaptados, 
autónomos e responsáveis. 

Na aula de TIC, os alunos estiveram a 
pesquisar sobre os Cetáceos na Ilha da 
Madeira. Os golfinhos e as baleias são 
animais místicos e quanto a isso eles 
estão muito sensíveis. As crianças sa-
bem que estes animais estão em vias 
de extinção e que é preciso preservá-
-los. Para trabalhar melhor este tema, 

as crianças fizeram desenhos, pesquisas e 
jogos. É importante transmitir estes conhe-
cimentos nestas idades para que os alunos 
tenham noção que é fundamental preser-
var o meio ambiente. É preciso perceber 
que cada um tem de fazer a sua parte.

O GPS é um projeto que visa a gestão das 
emoções para uma assertividade maior 
dentro dos comportamentos. Trabalha 
também as temáticas dos métodos e ho-
rário de estudo. A nível da flexibilidade, 
estamos já a trabalhar as competências 
sociais com o 1º ano, onde conscienciali-
zamos as crianças que naquele momen-
to não tiveram o comportamento mais 
assertivo. Queremos que percebam o 
que estão a sentir, se estão com raiva, 
se estão alegres, se estão tristes e que-
remos que aprendam a regular todas 
essas situações. É na socialização que 
os comportamentos se notam e se reco-
nhecem. É claro que os pais também são 
ouvidos porque todos os que rodeiam 
estes meninos têm que ser envolvidos e 
temos que trabalhar em conjunto.

Fernando Alves
Professor TIC

teM a Palavra! 
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7a Minha arte14

Tabetha, 4º ano

Luís Fabiano, 4º ano

Constantino Henrique, 3º A

Martim Sousa, 3º ADiana Santos, 4º A
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Joana Herédia, 1º ano

Maria Eduarda, 3º A

Fernando Gonçalves, 4º A

Maria Silva, 4º anoYara, 2º A




