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Dimensão Europeia da Educação  

Cerimónia de encerramento  «Cultural Treasures in Europe» 

Ao longo deste ano letivo, a turma 8.º 1 desenvolveu 

o tema «Dimensão Europeia da Educação». Neste 

âmbito, trabalhámos em estreita colaboração com o 

Clube Europeu e participámos em diferentes pro-

jetos e mobilidades. Com o projeto «Art is Every-

where», estivemos envolvidos numa mobilidade a 

Espanha e na semana de acolhimento. Por sua vez, 

com o projeto «You are my challenge» fomos à Tur-

quia e estivemos envolvidos com a semana de ac-

olhimento. Por fim, com o projeto «Cultural Treas-

ures in Europe» fomos em mobilidade à Itália e a 

Malta e co-organizámos a semana de acolhimento. 

Não obstante, participámos na cerimónia dos 35 

anos da Agência Nacional Erasmus - educação e 

formação e fomos co-organizadores da 

cerimónia de abertura do ‘Ano Europeu da Ju-

ventude’, realizada na nossa escola.  

Para a concretização do projeto foi necessário o 

trabalho e o contributo de todos. O balanço posi-

tivo é fruto do trabalho de equipa dos profes-

sores e do empenho dos alunos, assim como a 

boa recetividade dos Encarregados de Educação.  

Foi um ano exigente, um projeto ambicioso, um 

tema atual. Sentimo-nos realizados, com hori-

zontes mais alargados e felizes com tantas 

oportunidades! 

DT Rómulo Neves 

O NOSSO ANO... 

fotos 

Cerimónia ‘Ano Europeu da Juventude’ 
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Sensibilizar os jovens para a adoção de comportamentos que vão de encontro à preservação do 

ambiente que os rodeia foi o principal objetivo deste projeto de Educação Ambiental e sua Susten-

tabilidade. Este projeto de continuidade do ano letivo anterior pretende reforçar a necessidade de 

separar corretamente os resíduos sólidos na nossa escola, por vezes dando-lhes uma outra utili-

dade e posterior reciclagem.  

Foram desenvolvidas várias atividades e trabalhos neste âmbito da educação ambiental tentando 

sempre na medida do possível pôr em prática a interdisciplinaridade e articulando com outros  

projetos da escola (Eco Escolas e Escola Azul).  

                 A Natureza 

A Natureza é como uma   

Segunda casa, logo temos de   

Tratar bem dela,   

Para a mesma continuar sempre bela.   

  

Ambiente preservado, futuro assegurado  
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Construção de gráficos - recolha 

de embalagens e papel 

Promoting Environmental protection and environmental 

awareness 

Sensibilização às turmas da 

escola sobre a separação cor-

reta dos resíduos sólidos –  

Gervásio sabe!  

Limpeza e manutenção da 

Bio Horta 

Aulas na sala eco XXI 

   Exposição—Floresta Laurissilva 

Reutilização  / Reciclagem de materiais Teia da vida—Floresta  

Atividade outdoor: 

Percurso pedonal 

pela Vereda dos Bal-

cões; jogos no campo 

desportivo junto à 

Praia do Faial e ba-

3 4 
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Substituir texto  

The weather is getting warmer, the spring season has 

finally passed, & school is nearly over. Summer is fi-

nally here! May has been a terrible month - but we 

could not have gotten through it without your help & 

support. Our team here at The Campus Chronicles 

would like to sincerely thank the whole studentry who 

have been keeping up with our articles. 

FOTOS 
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Ambiente preservado, futuro assegurado  
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     Todos nós somos agentes da mudança na ques-

tão da preservação do ambiente para garantirmos 

o futuro da humanidade e do nosso planeta. 

     Neste sentido,  o projeto de autonomia e flexibi-

lidade curricular do 8º 3 com o tema “Ambiente 

preservado, futuro assegurado” envolveu grande 

parte do conselho de turma que desenvolveu ativi-

dades internas e externas em íntima relação com o 

Projeto Eco Escolas, proporcionando sensibiliza-

ções, conhecimento, contactos com o meio ambi-

ente, convívios e principalmente uma maior consci-

encialização do papel de cada um na salvaguarda 

do meio ambiente. 

     Todas estas atividades foram uma mais valia 

para a formação académica, pessoal, cívica, didáti-

co-pedagógica dos alunos que passam a ser focos 

de transmissão no meio em que se inserem. 

 

     Como resultado do projeto destacam-se: 

• textos poéticos, 

• cartazes/slogans, 

• gráficos com os dados da recolha de resíduos 

sólidos, pela CMF, 

• construção de embalagem de uso utilitário, 

com materiais reutilizáveis. 

• divulgação do projeto Eco Escolas. 

• recolha de lixo nos espaços exteriores do Edi-

fício escolar, 

• sessões de informação/sensibilização sobre a 

“Separação Correta dos Resíduos Sólidos na 

Escola”. Todas as turmas da escola foram con-

templadas com as mesmas, 

• visita de estudo ao parque ecológico do Fun-

chal, 

• visita de estudo ao Museu de História Natural 

do Funchal, 

• contacto e usufruto da natureza através de um 

percurso a pé pela vereda dos Balcões e jogos 

lúdicos. 
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O nosso ambiente  

  
Porquê do planeta  
Devemos cuidar?  
Porque nele vivemos  
E é preciso reciclar.  
  
A vida é uma pena  
Que voa no vento sem parar.  
Gatos miam, cavalos relincham, pássaros 
piam,  
Mas um dia tudo pode acabar.  
  
O sussurro do ar entre as árvores  
Tornou-se silêncio no chão vazio.  
Há séculos que falamos nisto,  
Mas ninguém mexe um fio.   
  
Precisamos de mudar as nossas atitudes.  
O tempo voa como vento,  
O que um dia foi azul  
Agora é cinzento.   
 

  
 Beatriz Marques, Nº2, 8º3 

Visita ao Museu de História Natural 

Visita ao Parque Ecológico do Funchal 

Atividade final: percurso a pé pela Vereda dos Balcões  

e jogos lúdicos no parque desportivo do Faial 
Separação correta de resíduos sólidos na escola. 

 

Porque ninguém cuida deste globo hospitalizado?  

Traído pelo seu povo com os olhos vendados.  

Será que conseguimos encontrar uma solução?  

Para que o amanhã não se desvaneça em vão.  

  

Nestes tempos observa-se pulmões decapitados  

Que trazem ao todo um grande sufoco.  

  

Nas nossas mesas observamos devastação.  

E inconscientemente pensamos em coisas para a nossa  

utilização,  

Acabando assim com as casas de outros seres.  

  

Na nossa capa azul encontramos símbolos de egoísmo!  

Como esta capa própria, ficando preta pelo abuso dos seus benefícios.  

Porque motivo comemos o lixo que vem do nosso sustento?  

  

Poucas pessoas cuidam ou reconstroem este lar;  

Enquanto outras acabam por o queimar.  

A ajuda é simples e fácil.  

Basta corresponder o lixo com as cores e apagar as chamas cinzentas  

Que transformam a nossa casa.  

E para isso vos agradeço que ouçam este poema  

e encontrem a solução para continuarmos a viver nesta habitação.    

                                                                                 

José Gabriel 8º3 
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Oceanos, mares e recursos marinhos 

8 º  A n o  T u r m a  4  

A turma 4 do 8º ano desenvolveu, na 

área da Flexibilidade Curricular, um 

trabalho subordinado aos temas 

“Oceanos, mares e recursos mari-

nhos” em parceria com o projecto 

“Educar para a BioGeoDiversidade da 

RAM” e  a “Escola Azul”.  

O projeto pretendia incutir nos 

nossos jovens hábitos promotores 

de uma gestão adequada dos ocea-

nos, fonte de vida pela sua biodiversi-

dade e recursos naturais, essenciais 

a um futuro sustentável, sem  

descurar a importância da fauna, da 

flora  e da geologia da orla marítima 

do Arquipélago da Madeira. A abor-

dagem das temáticas, fundamentou

-se em conferências, debates, pes-

quisas, vídeos, produção de traba-

lhos escritos e manuais, exposições 

e visitas d estudo. 

Trabalhos realizados pelos alunos  

com materiais reciclados. 

À Esquerda: Cartaz com slogan de sensibilização 

ambiental. 

Em baixo: Foto captada pelos alunos na  Visita 

de estudo. 



 
 

Trabalhos dos alunos / Visita de Estudo 

 Pesquisas sobre: os descobrimentos e con-

quistas no período Henriquino, floresta Lau-

rissilva, levadas da Madeira, matança do 

porco, bonecos de massa, vida marinha, 

saúde/alimentação com principal destaque 

para o peixe-espada preta, bolo do caco, 

bolo de mel, vinho  Madeira, carne vinha e 

alhos, lapas, ginja, poncha, espetada regio-

nal, a origem do açúcar, a história: do vime, 

do bordado Madeira, do traje típico madei-

rense, da lapinha regional, da casa de San-

tana,  da bandeira da região e do carrinho 

de cestos do Monte. O brinquinho, as músi-

cas tradicionais, os altares religiosos, as 

missas do parto e a noite do Mercado (23 

de dezembro) também não foram esqueci-

das;  

Com este projeto pretendemos sensibilizar os 

alunos para esta temática, contribuindo para 

um maior conhecimento e respeito pelo patri-

mónio cultural regional. Na concretização dos 

nossos objetivos foram  realizadas: as seguin-

tes atividades: 

 Palestra e atividades com oradora convi-

dada dos serviços educativos do Museu 

do Açúcar; 

 

 Visita de Estudo ao Museu do Açúcar e ao 

Museu de Arte Sacra.   

Como produto final, os alunos elaboraram 

maquetas, panfletos, cartazes, ilustrações e 

refletiram sobre o trabalho interdisciplinar. 

 

Diretor de Turma: Filipa Teixeira 

No ano letivo 2021/2022, a turma 5 do 8ª Ano, no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular trabalhou o tema "Património Madeirense: Cultura e tradições”. 

fotos 

fotos 

Trabalhos dos alunos 

fotos 
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Património Madeirense  
Cultura e tradições  
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Sustentabilidade dos Oceanos  

Cartazes desenvolvidos na disciplina de Educação Visual  

 

 

 

Os oceanos são parte essencial da vida do nosso planeta, e é fundamental preservá-los. O 

Homem tem poluído os oceanos, provocando uma crise profunda, ampla e generalizada, causan-

do efeitos negativos nos ecossistemas marinhos.  

Assim sendo, a turma 6 do 8ºano considerou importante desenvolver o tema Sustentabili-

dade dos Oceanos, com o objetivo de sensibilizar para esta problemática. 

O projeto foi desenvolvido em diferentes fases. 

Os alunos formaram grupos com o objetivo de pesquisarem sobre a problemática do lixo 

marinho, as suas causas, consequências e as respetivas medidas a adotar para proteger os ocea-

nos. Estes temas foram, posteriormente, debatidos e definidas ações que melhorem a gestão dos 

resíduos. 

Assistiram, através da plataforma ZOOM, a uma palestra internacional intitulada  

“Ocean and Climat Change” com a oradora bióloga marinha Drª Cátia Nunes,  

da ONG WWF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Na disciplina de Ciências Naturais construíram teias alimentares – 

 ecossistemas do arquipélago da Madeira.  

 
Foram elaborados cartazes de sensibilização nas disciplina de 

Educação Visual e Físico – Química. 

  O projeto culminou com uma viagem de catamarã de modo 

a observar as espécies mais comuns de golfinhos e baleias 

nos mares da Madeira, sua localização, hábitos e comporta-

mentos; 

Este  projeto foi fundamental para a  consciencialização dos   

  alunos para a importância da proteção dos oceanos, havendo  

  um grande envolvimento por parte destes. 
Viagem de Catamarã : Observação de espécies Marinhas 
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  No dia 12 de maio pela manhã, foi realizada uma limpeza na praia, apadrinhada pela nossa 

escola, Almirante Reis, no funchal com a participação de vários professores e dos alunos das tur-

mas 8º6 (25 alunos) e 9º7 (27 alunos). 

11 12 
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Defesa dos animais marinhos  

Palestra com o Observatório Oceânico da Madeira  

 

 

 

 

.  

A turma 7 do 8º ano promoveu, no âmbito do Projeto da Autonomia e  

Flexibilidade Curricular, os seguintes eventos:  

uma visita de estudo ao Museu de História Natural do Funchal, uma palestra com a colaboração do 

Observatório Oceânico da Madeira, uma palestra intitulada "A importância dos campos de rodólitos e, 

ainda, a conferência internacional, em Inglês, “Ocean and climate change”, em parceria com a ONG 

WWF, através da Plataforma Zoom. 

O final do ano letivo culminou com um  passeio de catamarã para observação de cetáceos e, ainda, 

uma atividade  de canoagem  no cais de S. Lázaro, com a colaboração da Associação Regional de 

Canoagem. 

fotos 

 

Canoagem  no Cais de S. Lázaro,  Funchal   

foto 
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O tema escolhido pela turma do 8º8 para a 
realização do Projeto de Autonomia e Flexibi-
lidade Curricular foi “Poluição Marinha”. 

 

• Na disciplina de Português os alunos reali-

zaram produção e recolha de expressões, 

frases e versos sobre o mar e fizeram a 

dramatização de excertos da Saga 

“Histórias da Terra e do Mar, de Sophia de 

Mello Breyner Andersen. 

• Em Geografia e Cidadania os alunos assis-

tiram a uma sessão de sensibilização so-

bre a poluição marinha e posteriormente 

fizeram uma pesquisa e recolha dos resul-

tados dessa mesma pesquisa. 

• A construção de sólidos geométricos ficou 

a cargo da disciplina de Matemática. Para 

isso os alunos trouxeram materiais que já 

não usavam e recicláveis. 

• Os marcadores de livro foram desenvolvi-

dos nas aulas de Educação Tecnológica e 

o a ilustração na disciplina de Educação 

Visual. 

• Finalmente os alunos protagonizaram 

uma limpeza á Praia Almirante Reis, praia 

apadrinhada pela nossa escola. Foram 

acompanhados por professoras da turma 

e a atividade ficou a cargo da disciplina de 

Educação Física. 

 

 

   D.T. Conceição Arantes 

Á esquerda: Limpeza da Praia Almirante Reis 

Em cima: Trabalho de grupo realizado em aula. 

À direita: Ilustração de marcadores de livro. 

 

Poluição Marinha  
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Sólidos Geométricos realizados pelos alunos. 

Redação de slogans. 

Ação de sensibilização sobre a Poluição Marinha 

Painel de madeira realizado pelos alunos. 



 
 

 Um Tesouro  

 O projeto “Educação Ambiental” da turma 9 de 8º ano de 

escolaridade tinha como objetivo promover o interesse pela 

natureza, uma consciência ambiental crítica e a adoção de 

comportamentos ecológicos.  

 Além dos trabalhos realizados na sala de aula, houve ati-

vidades no exterior. No dia 4 de março, os alunos visitaram o 

núcleo de Arte Flamenga do Museu de Arte Sacra do Funchal e 

observaram o naturalismo/realismo (característica das pinturas 

flamengas do Renascimento). 

 Na manhã do dia 23 do mesmo mês, aproveitando as 

comemorações da Semana do Ambiente (Eco-Escolas), a turma 

fez a Caça ao Tesouro, no Parque de Santa Catarina. Quatro 

equipas (Bando do Parque, Dragoeiro, Margaridas e Re-

florestadores) percorreram o parque, tentando resolver os de-

safios propostos pelas disciplinas intervenientes. Eis alguns 

exemplos:  

– acrescentar um verso da autoria de cada equipa ao texto 

“Urgentemente” de Eugénio de Andrade e declamar  um excerto  

num cenário adequado; 

• procurar e fotografar os itens da “Scavenger hunt list” (“a 

leaf, a feather, a tree, something that smells beautiful, 

something round, a sign of water, a sign that an animal lives 

there, two signs that man has been there”) e elementos da 

natureza com as cores do arco-íris; 

– utilizar detritos existentes no solo e “escrever”, em francês, 

palavras relativas ao meio ambiente; 

–  fotografar uma situação de poluição e associar-lhe uma leg-

enda ou slogan; 

– responder a algumas perguntas relacionadas com o local 

(localização, história, construções, isometrias...) e a des-

florestação. 

 Após a resolução de um puzzle, as equipas foram de-

safiadas a desvendar um enigma. Embora as Margaridas 

tenham sido as primeiras a correr em direção ao sítio do 

tesouro, foi a equipa Dragoeiro (vencedora dos desafios an-

teriores) que o encontrou e partilhou com todos o lanche e a 

mensagem que encerrava: “O maior Tesouro é partilhar/ O 

que tem./ Dividir para multiplicar / Sem olhar a quem. / Não 

esquecer de preservar /  Este ambiente  natural/ Dar,  

Reciclar et cetera e tal.” 

 Neste projeto, triunfou o envolvimento  dos alunos e 

dos professores nas atividades em torno de um Tesouro: o 

Ambiente. 

       A Diretora de Turma   

     Valentina Freitas  

fotos 

 

 

Caça ao Tesouro (no Parque de Santa Catarina) e  visita  de estudo ao Museu de Arte  Sacra.    
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Educação Ambiental  
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No dia 3 de março, a turma envolvida no projeto participou, no Parque Ecológico do Fun-

chal, na atividade da Câmara Municipal do Funchal de observação e de sensibilização pa-

ra a conservação dos morcegos, a fim de cada um ficar a conhecer os trabalhos de con-

servação efetuados pela Câmara Municipal do Funchal, na salvaguarda da biodiversida-

de. Assim os alunos assistiram a uma palestra sobre os quirópteros.  

Realizaram ainda a primeira sessão de trabalho de campo: colocaram caixas de abrigo 

para morcegos em árvores do vale da Ribeira dos Cales.  

 Depois da primeira sessão de trabalho de campo, com o apoio dos professores e a con-

sulta de manuais, de bibliografia e referências webgráficas recomendadas, nas diversas 

disciplinas, a turma preparou atividades de sensibilização e educação ambiental. 

Colaboraram também outras entidades, como: o clube “Banda de Garagem” (nos ensaios 

e na gravação do hino do projeto) e o Museu de História Natural do Funchal (empréstimo 

de três exemplares de morcegos conservados em álcool para a exposição). 

No dia 27 de abril, foi inaugurada a exposição e no auditório da escola, a Bióloga convi-

dada do Parque Ecológico do Funchal, Eva Nóbrega, fez uma palestra sobre quirópteros, 

que foi assistida por 120 alunos do 3º ciclo.  

Atividade de observação e de sensibilização para a conservação dos morcegos no Parque Ecológico do Funchal.  

 
SOS Morcegos 

FOTOS 
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Exposição no  átrio do Polivalente. 

Palestra no auditório da escola. Demonstração de montagem  
de caixa abrigo. 

Painel para foto de  Divulgação. 
Informações diversas. 

19 20 
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Uma vez que o nosso meio faz parte do nosso crescimento e evolução, é importante salientar aquilo que carac-

teriza a nossa Ilha. Este projeto veio dar a oportunidade  de mostrar o nosso Património aos nossos alunos, de 

modo a enriquecer a sua cultura geral e o gosto pela nossa História. 

Na disciplina de Francês os alunos foram desafiados a organizar um menu saudável, que pudesse ser consumi-

do num dia de visita de estudo. Na disciplina de Inglês foi realizado um roteiro para a visita ao Jardim Monte 

Palace, com linhas orientadoras sobre a origem e história do mesmo e com informações acerca daquilo que lá 

podíamos visitar. Após a visita, foram captadas fotos junto aos locais que mais tinham gostado. 

Já em Geografia tiveram a oportunidade de colaborar num Quizz onde puseram em ação o seu conhecimento 

acerca do património regional, e puderam aprender mais acerca da nossa Ilha. 

Em Ciências Naturais, os alunos assistiram um documentário sobre a valorização da Área Protegida do Cabo 

Girão. Foram apresentadas fotografias da orla costeira da zona este do Funchal para observarem e identifica-

rem a natureza dos materiais geomorfológicos, bem como vislumbrarem as espécies marinhas que coabitam 

nas águas do Arquipélago da Madeira, imagens essas da autoria do fotógrafo subaquático Gonçalo Gomes. 

Já em Educação Visual foram representadas as Grutas de São Vicente, com técnicas diversas nomeadamente: 

pintura a guache, pintura a pastel de óleo, colagem e desenho com café e colagem com borra de café. 

Posteriormente as imagens foram digitalizadas e foi realizada uma simulação de selos dos correios, em que os 

alunos puderam visionar o valor estético do seu trabalho , bem como tirar partido da escala de redução. 

Todas as Disciplinas estiveram envolvidas, e cada professor colaborou com trabalhos adaptados à sua discipli-

na, o que consideramos uma mais valia  para o enriquecimento da turma. 

FOTOS 
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Património Madeirense  

Simulação de selos dos  correios  com representações das Grutas de São Vicente. 

Visita de Estudo aos Jardins Monte Palace. 
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 Texto ou fotos 

  

 

FOTOS 

 

Mundo Digital: O nosso blog  
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No ano letivo de 21.22, a turma 12 do 8º ano 

desenvolveu, no seu Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, o tema ‘Mundo Digita 

  O objetivo do projeto era criar um blog da 

turma, valorizando a utilização das tecnolo-

gias de informação e comunicação, e fomen-

tado a análise crítica da função e do poder 

das tecnologias de informação e comunica-

ção. 

  

  Deste modo pretendeu-se ampliar a capaci-

dade de uso de processos eficazes de acesso 

e de transmissão de conhecimento efetuando 

as publicações de trabalhos e de atividades 

realizadas pela turma, dentro e fora do con-

texto escolar, nas disciplinas intervenientes,  

desde o inicio da criação do blog, a 14 de fe-

vereiro de 2022 e até ao  final do ano letivo . 

                                  DT: Maria Granja 

Esboços e estudo cromático para  

o Logótipo do Blog 


