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O NOSSO
AMIGO
BIS- BIS 

ESTA REVISTA FAZ PARTE INTEGRANTE DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E NÃO PODE SER VENDIDA SEPARADAMENTE.
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É pequenino, lindo e é um 
passarinho endémico da 

nossa Madeira. 
Chama-se Bis-Bis e é o 

tema da Revista da Malta 
desta semana que foi 

desenvolvido pelas crianças 
da Escola Básica do 1º Ciclo 
com Pré - Escolar da Cruz 
de Carvalho, no Funchal.  

Há muitos desenhos 
bonitos sobre esse 
passaroco e que tal 

começarem a fazer lindas 
obras de arte sobre 

mim?!
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Uma carta para a malta
Malta do Bem,

Escrevo-vos porque estou muito 
preocupada com o que se anda a 
passar no mundo dos adultos. Vejo 
cada vez mais pessoas a deitar lixo 
para o chão e a não ter cuidado com 
os nossos jardins. Ainda há dias, fui 
passear com os meus pais a um jardim 
muito bonito e grande e vi muitas 

pessoas a estragar plantas. Fiquei 
triste com estes comportamentos e 
não sei o que é que elas aprenderam 
na escola quando eram pequenas. 
Só espero que façam alguma coisa 
para evitar estes comportamentos 
muito maus! 

Adriana Freitas,
11 anos
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Se eu mandasseSe eu mandassevamos pintar4

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5
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no mUnDo

Pedia para usarem mais as energias 
renováveis,

acabava com
os fogos na Amazónia e pedia para
usarem mais carros 

elétricos.

WOW!# 1

Guilherme Faria, 
10 anos

Uma vez por mês, 
desenvolvia campanhas 

para quem quisesse 
ajudar a recolher o lixo, 
reutilizava e reciclava 

materiais. 
Também poupava 
as árvores porque 

sem oxigénio nós não 
conseguimos viver.

WOW!# 1

Íris Silva, 
10 anos

Mandava destruir os transportes poluentes e substituía-os por transportes elétricos. Mandava os mergulhadores retiraro lixo do mar.

WOW!# 1

Rafael Carvalho,
9 anos

# 1

Não deixava as pessoas 
atirar lixo para o chão 

nem para o mar. 
Também mandava 

plantar mais árvores.

Tatiana Marote, 
9 anos

LIKE

Se eu mandasseSe eu mandasse 5

Não deixava fazer queimadas nas florestas, nem fumar nesses sítios verdes.

WOW!# 1

Francisca Silva,
9 anos



mapa 3D do planeta, elaboramos a 
constituição do Planeta com as suas 
leis, a sua bandeira e o seu hino.
Fizemos uma maquete de uma cidade 
onde se privilegiam as energias reno-

váveis, os transportes ecológicos 
e a agricultura biológi-

ca. Pesquisamos e 
construímos casas 

com materiais 
naturais e à 

sua volta 
projetamos 

hortas 
biológi-
cas cujos 
exceden-
tes são 
partilha-
dos.
Criamos 
uma 

Língua 
Cósmi-

ca oficial, 
“Sorriês” e 

até arranjamos 
desportos pla-

netários que prati-
camos com os nossos 

parceiros.
Esta tem sido uma viagem mara-

vilhosa, que nos levou em fevereiro 
de 2019 à República da Macedónia 
do Norte e em abril à Finlândia. Este 
ano, de 7 a 14 de março (está quase!!!) 
iremos à Polónia. 
Nestas viagens temos feito muitos 

No Projeto Erasmus + “Mission (Im)
Possible” fomos todos convidados 
a embarcar numa viagem espacial. 
Nesta viagem foram alunos e profes-
sores da EB1/PE da Cruz de Carvalho 
(Portugal), da República da 
Macedónia do Norte, da 
Finlândia e da Poló-
nia.
Durante esta 
viagem des-
cobrimos um 
novo pla-
neta onde 
todos 
deseja-
ríamos 
viver… 
e deci-
dimos 
cha-
mar-lhe 
“Planeta 
dos Sorri-
sos”.
Neste plane-
ta todos são 
amigos uns dos 
outros. Há com-
preensão, paz, justiça 
e entreajuda. Há respeito 
pelos animais, pela natureza e 
todos procuram ter comportamentos 
ecológicos. É portanto um planeta 
onde os sorrisos estão sempre em 
toda a parte e onde há uma harmonia 
perfeita.
Todos juntos começámos por fazer um 

6 NOTICIAS   PARA 
A MALTA!

Mission (im)PossibleMission (im)Possible



Participar no Projeto Erasmus + Mis-
sion (Im) Possible tem sido inesquecí-
vel. Aprendemos enquanto pesquisa-
mos e preparamos as actividades para 
levar e apresentar nas outras escolas. 
Aprendemos quando saímos da Ma-
deira e estamos longe dos nossos pais. 
Aprendemos quando regressamos e 
olhando as fotografias recordamos e 
partilhamos as experiências maravi-
lhosas que vivemos.

Coordenadoras do Projeto:
Sandra Sena, Anabela Sousa

e Liliana Camacho

amigos e temos nos divertido imenso. 
Temos também adquirido competên-
cias cívicas e sociais, nomeadamente 
dá-nos oportunidade de melhorar a 
capacidade de comunicar constru-
tivamente em diferentes contextos 
mostrando tolerância, expressando e 
compreendendo diferentes pontos de 
vista, aumentando a nossa autocon-
fiança. Para além de tudo, aprende-
mos que falar inglês é fundamental! 
Temos gostado particularmente de 
visitar as escolas dos nossos parceiros 
e também já os recebemos na nossa 
escola no início deste ano letivo.

NOTICIAS   PARA 
A MALTA!
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saBias QUE...

Bis - Bis (Regulus madeirensis)Bis - Bis (Regulus madeirensis)

É uma ave endémica do 
Arquipélago da Madeira, 
que pode ser encontrada 
nas ilhas da Madeira e Porto 
Santo.

É a espécie mais pequena da 
avifauna madeirense, com 
9 cm de comprimento, 13-16 
cm de envergadura e pesan-
do em média 6 gramas.  

É uma ave de comporta-
mento irrequieto, o que a 
torna facilmente identificá-
vel.
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Geralmente é observado 
em grupos (bandos) com 5 
a 10 indivíduos.   

Não apresenta dimorfismo 
sexual ao nível da colora-
ção da coroa, tendo uma 
cor intermédia entre o la-
ranja nos machos e o ama-
relo nas fêmeas. Morfo-
logicamente distingue-se 

Por Andrew Moon - Originally
published here., CC BY-SA3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11446454



Bis - Bis (Regulus madeirensis)Bis - Bis (Regulus madeirensis)
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facilmente por ter uma linha 
negra sobre os olhos com 
uma linha superciliar branca 
e coloração verde-azeito-
na na zona do pescoço. Tem 
também plumagem brilhante, 
esverdeada na zona superior 
e branca na zona inferior.

Tem um chamamento ca-
racterístico que consiste 
numa nota aguda e curta, 
que repete muito alto.

É uma ave em que os ni-
nhos são construídos pelas 
fêmeas em arbustos, e 
têm uma forma cilíndrica.

saBias QUE...

Toma Nota !Toma Nota !
O Bis-bis é uma espécie endémica do 
arquipélago da Madeira, que pode 
ser encontrada nas ilhas da Madeira 
e Porto Santo. É uma ave com 
grande atividade que se pensava 
ser uma variação da Estrelinha, uma 
espécie com ocorrência generalizada 
no continente Europeu. No entanto, 
em 2007, surgiram estudos que 
determinaram que o Bis-bis é 
uma espécie distinta, que ocorre 
exclusivamente na Madeira. Em 
2015, a sua população da Madeira 
foi estimada em 300.000 indivíduos. 

É a espécie mais pequena da 
avifauna madeirense. É uma ave 
insectívora alimentando-se de 
vários insetos.

Bruno Alves - Técnico do 
Departamento de Educação e 
Qualidade de Vida da Câmara 

Municipal do Funchal



10 Festa!Festa!A NOSSA



11Uma tarde bem passada Uma tarde bem passada 

A Malta está empolgadíssima 
com estas visitas às escolas 
neste ano de 2020. Desta vez, 
tivemos a oportunidade de re-
visitar a Escola Básica do 1º Ci-
clo com Pré-Escolar da Cruz de 
Carvalho e ficamos ao corrente 
dos novos projetos que têm 
sido implementados. Durante 
esta tarde muito bem passada 
nesta escola, pudemos apreciar 
os excelentes conhecimentos 
adquiridos pelas crianças re-
ferentes às temáticas ambien-
tais. 
Para a Revista da Malta, as 
crianças decidiram fazer traba-
lhos magníficos sobre o Bis-bis, 
um conhecido pássaro endémi-
co do Arquipélago da Madeira 

e que é uma espécie abundante 
na Floresta Laurissilva.
Depois de visitarmos esta linda 
escola, o Agadoizó e o Estepilha 
surpreenderam os meninos e as 
meninas. Houve brincadeiras, gar-
galhadas e muitas fotografias. As 
nossas mascotes são verdadeiras 
celebridades!
Agradecemos não só aos profes-
sores e toda a comunidade esco-
lar, como também aos meninos 
e meninas que estão a dar uma 
preciosa colaboração na proteção 
do nosso planeta e estamos, aci-
ma de tudo, felizes com as vossas 
atitudes!

na EB1/PE da Cruz de Carvalhona EB1/PE da Cruz de Carvalho



a minha artE a minha artE

Afonso João - 4ºA Mariana - 4ºB

Afonso Gonçalves - 4ºA

Maria Eduarda - 4ºB
Francisca Silva- 4ºB
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a minha artE 13

Lourenço - 3ºA

Bryelly - 4ºB

Daniel - 4ºB Zoe - 4ºA



Rogério Bruno da Silva Queirós

Diretor da EB1/PE da Cruz de Carvalho

Ao longo deste ano lectivo temos 
desenvolvido alguns projetos de âmbito 
regional em parceria com diversas 
instituições, direções regionais e temos 
desenvolvido também cinco projetos 
europeus. Tendo em conta a temática, 
seria importante salientar o “Mission 
(Im)Possible” que desenvolvemos com a 
Finlândia, Itália, Polónia e Roménia. Este 
projeto incide basicamente em criar um 
mundo ideal, onde todos estes parceiros 
desenvolveram o planeta dos sorrisos que, 
por sua vez, tem um sistema económico 
específico e tem também as diretrizes que 
nos mostram como é que deveria ser feita 
a parte financeira, qual seria o habitat 
ideal tendo em conta as necessidades do 
ambiente e que nos permitisse viver numa 
sociedade sustentável.
Na sala de aula temos desenvolvido a 
parte teórica do projeto, fizemos trabalhos 
manuais ao longo do ano e fizemos uma 
feira na escola para vendê-los. Os pais 
compraram, os parceiros compraram e 
depois o dinheiro angariado foi doado ao 
Centro Luís de Camões.
Temos mais dois projetos virados para a 
parte da tecnologia: o ECIS (Early Coding 
in Schools) efetuado em conjunto com a 

Direção Regional de Educação, uma 
empresa alemã, uma associação 
espanhola e uma escola profissional 
da República Checa e que incide na 
produção de uma aplicação digital em 
que os alunos possam aprender, 
através da exploração cultural 
regional, como codificar. 
Temos mais um projeto na área 
da tecnologia que envolve mais os 
professores, mas depois trabalhamos 
também com os alunos. Iniciado este 
ano, o projeto faz com que, através 
de uma dança, possamos criar 
uma codificação. Depois tentamos 
descodificar a letra dessa música 
através de passos e movimentos 
com os braços, com os pés 
e com o corpo.
Por último e no âmbito das nossas 
aspirações, gostaríamos muito de, no 
próximo ano, abraçar o Eco Escolas. 
Somos uma escola empenhada em dar o 
melhor aos nossos alunos. Trabalhamos 
no dia-a-dia para lhes dar as melhores 
condições para aprenderem, quer 
seja por parte dos professores, quer 
seja, depois, com interligação com os 
encarregados de educação.
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O que sabes sobre o Bis-bis?

Tem o dorso
verde, o peito 

esbranquiçado
e listras
brancas.

Lara Andrade

É um pássaro 
endémico do 
Arquipélago 
da Madeira.

Margarida Vieira

É um pássaro típico

da Madeira e é um dos mais 

pequenos do mundo.

Afonso Neves 

Os machos têm

a crista laranja

e as fêmeas têm

a crista amarela.

Maria Parente

as nossas
EstrElas

Procura insectos

e faz os ninhos com 

teias de aranha.

Adriana Santos
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