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"A HISTÓRIA DA

NOSSA FLORESTA"



O Centro Florestal da Macaronésia abriu a 3
de março de 2021 e foi criado com o objetivo
de informar e divulgar o trabalho desenvolvido
em prol da floresta do arquipélago da
Madeira, desde a descoberta da ilha até à
atualidade, numa perspetiva de valorização e
conservação dos recursos florestais existentes. 

Constitui um polo informativo e educativo para
os madeirenses, com destaque para a
comunidade escolar, e para os seus visitantes.

O Centro está localizado no interior da Quinta
do Santo da Serra, um lugar extremamente
aprazível e muito visitado.

Conta com um espaço onde está exposta
informação que relata as principais medidas
implementadas em prol da preservação
florestal, numa disposição cronológica, desde
a descoberta da ilha até aos dias de hoje e
conta também com uma sala preparada para
receber pequenos grupos educativos, no
âmbito das ações de educação e
sensibilização ambiental.

Funcionamento: está aberto todos os dias da
semana, das 11 às 18h e é gratuito.

Centro Florestal da Macaronésia
"Conhecer a história da nossa Floresta"



Com o objetivo de dar a conhecer a história
da Floresta da Madeira à população,
apresentamos um conjunto de atividades
adaptadas aos diferentes níveis etários.

- visita pedagógica; 

- ações de sensibilização sobre a Floresta; 

- atividades lúdico-pedagógicas nas áreas
envolventes ao Centro (na Quinta do Santo).

DURAÇÃO: MANHÃ OU TARDE (2H)

Concentração do grupo no Centro Florestal
da Macaronésia, no interior da Quinta do
Santo da Serra;

Receção pela equipa do IFCN;

Início da visita ao Centro;

Dinamização de uma palestra sobre a floresta
ou atividades lúdico-pedagógicas* (Pré-
escolar e 1º, 2º e 3º Ciclos) nos jardins da
Quinta. 

Lanche por conta dos próprios. 

Centro Florestal da Macaronésia
"Conhecer a história da nossa Floresta"



*Atividades lúdico-pedagógicas por
nível de escolaridade:

Pré-escolar e 1º Ciclo:
 

Opção A: 
Exploração de um conto "Um lugar encantado". 
Esta atividade consiste na exploração das partes
constituintes de uma planta.

Opção B:
Construção de uma mandala 
com materiais recolhidos do solo na área envolvente do
Centro  

2º e 3º Ciclos:
Peddy Paper
Atividade a realizar junto ao Centro e no espaço da
Quinta. Jogo adaptado para diferentes níveis de
escolaridade

Centro Florestal da Macaronésia
"Conhecer a história da nossa Floresta"



ALIMENTAÇÃO, SEGURO E TRANSPORTE: RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
SOLICITADORA

Ao solicitarem a visita de estudo devem indicar a data e hora pretendida, nº de
participantes e seu nível de escolaridade, assim como o nome e o contacto do
responsável pelo grupo.

No dia da visita, à hora marcada, os participantes devem estar no ponto de
encontro, de modo a não atrasar a atividade. 

Atenção: dado que a equipa do IFCN tem uma agenda programada com várias
atividades ao longo do dia e tem que se deslocar para os locais onde são
realizadas as atividades, caso haja algum impedimento ou atraso, a
entidade solicitadora deverá informar de imediato (291 795155), pois a
atividade poderá ficar comprometida correndo o risco de não ser
realizada. 

Os participantes deverão sempre levar roupa apropriada para uma visita de
estudo (boné, casaco, calças e sapatilhas, etc…) e é obrigatório o uso da
máscara.

Cabe ao responsável do grupo zelar pela boa conduta do mesmo,
nomeadamente no que concerne ao controlo do grupo nos trilhos e à
conservação do estado de limpeza da área. Deverão indicar o nome e contato
telefónico do responsável que acompanhará a visita.

NOTA:
As visitas estudos estão sujeitas a alterações como a suspensão ou
cancelamento de acordo com o evoluir da situação pandémica Covid19.

NOTAS INFORMATIVAS



PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO:

As atividades devem ser solicitadas com 1 mês de antecedência
 

1.    Consultar o programa em
https://ifcn.madeira.gov.pt/divulgacao/programa-de-educacao-
ambiental/programa-de-educacao-ambiental.html;

 
2.    Selecionar a(s) atividade(s) pretendida(s);

 
3.    Contactar o Núcleo dos Dragoeiros das Neves (Divisão de
Formação e Comunicação) através do nº 291 795 155;
Trocar todas as informações necessárias e pré agendar a atividade
pretendida;
Poderá já ser marcado uma pré-reserva;
É necessário indicar: data; nº de participantes e seu nível de
escolaridade;
Indicar o nome e responsável da marcação, assim como, da pessoa
que irá acompanhar o grupo;

 
4.    Formalizar o pedido enviando um email para ifcn@madeira.gov.pt;

 
5.    Receção da confirmação da atividade por e-mail do Núcleo dos
Dragoeiros (info.ifcn@madeira.gov.pt);

 
6.    Após realização da atividade, preenchimento do inquérito de
satisfação da atividade.

    Deverá ser preenchido pelo responsável que acompanhou a
    atividade que foi desenvolvida.


