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A ESCOLHA DA ATIVIDADE DEVERÁ ESTAR ENQUADRADA COM O NÍVEL DE
ESCOLARIDADE/IDADE DO GRUPO-ALVO

O LIMITE DO GRUPO DEVERÁ ESTAR ENQUADRADO COM O ESPAÇO ONDE A ATIVIDADE
SERÁ DESENVOLVIDA CUMPRINDO COM AS ORIENTAÇÕES EM VIGOR NO ÂMBITO DA
PANDEMIA COVID19

Informações e marcações: 

Núcleo dos Dragoeiros das Neves - Divisão de Formação e Comunicação 
info.ifcn@madeira.gov.pt    291 795 155

 
LEVADAS DA MADEIRA

 
 

 



Sempre atrevida
livre e fogosa
aqui vou eu
água silenciosa... 

                                             no ruído do meu correr

L E V A D A S  D A  M A D E I R A



 
As “Levadas da Madeira” constituem  um recurso
importante na vida humana, quer pela sua
multifuncionalidade, unicidade e beleza
paisagística e fazem parte da vida do
madeirense.
São candidatas a Património da Humanidade da
UNESCO, candidatura que está a ser preparada
pelo Governo Regional da Madeira, através da
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas.

“As levadas são um sistema de canais ou

aquedutos construído, ao longo de extensos

quilómetros, em grande parte bordejando as

montanhas ou através das mesmas com

frequentes traçados sobre rochedos escarpados,

para a condução de água desde as suas

diferentes origens para os seus usos intermédios

ou finais.”

 
 Ao longo dos tempos as levadas foram
reconhecidas como um bem material de grande
valor, quer pelo trabalho engenhoso, edificado
pelo povo madeirense na natureza, com o seu
sustentável parecer, quer pela sua preciosa
funcionalidade de levar a água a terras mais
longínquas das nascentes de água e, também,
pelo seu abastecimento público e das centrais
hidroelétricas. 

LEVADAS DA MADEIRA
"Ao encontro dos caminhos d`água"



ATIVIDADES

Com o objetivo de dar a conhecer  este
grandioso monumento, que são as Levadas da
Madeira, candidatas a património Mundial da
UNESCO, disponibilizamos um conjunto de
atividades educativas para os diferentes níveis
etários.

Pré-escolar e 1º Ciclo:

DURAÇÃO: MANHÃ OU TARDE (2H)*

 
Componente teórica-prática

- Palestra: "Levadas, uma história a contar" 

- Dramatização 
(Pré-escolar e 1º ano de escolaridade);

- Jogo Quiz (1º Ciclo)
(2º,3º e 4º anos);

- Registo gráfico

Componente prática no exterior (opcional)
-Saída de campo/Visita de estudo
Realização de um troço de uma levada próxima da
instituição.

 
*Consoante a disponibilidade das partes envolvidas, a
componente prática no exterior poderá ser realizada
numa data diferente à componente teórica-prática.

LEVADAS DA MADEIRA
"Ao encontro dos caminhos d`água"



2º, 3ºCiclo e Secundário

DURAÇÃO: MANHÃ OU TARDE (2H)*

- Palestra: "Levadas, uma história a contar"
 

- Diálogo/Partilha de saberes

Componente prática no exterior (opcional)
- Saída de campo/Visita de estudo
Realização de um troço de uma levada próxima da
instituição, caso haja viabilidade.

 

*Consoante a disponibilidade das partes envolvidas, a
componente prática no exterior poderá ser realizada
numa data diferente à componente teórica-prática.

LEVADAS DA MADEIRA
"Ao encontro dos caminhos d`água" 



 Seniores 

 DURAÇÃO: MANHÃ OU TARDE (2H)*
       

- Ação de sensibilização: “Levadas, uma

história a contar”  

- Debate

- "Levadas com Alma"- Registo de memórias

de outros e novos tempos (recolha de

testemunhos dos utentes sobre a referida

temática);

 Componente prática no exterior
(opcional)
- Saída de campo/Visita de estudo
Realização de uma levada próxima da instituição, caso
haja viabilidade.

Esta atividade deve ser realizada nas
instalações da entidade solicitadora, podendo
também ser desenvolvida no Núcleo dos
Dragoeiros das Neves.

*Consoante a disponibilidade das partes
envolvidas, a componente prática no exterior
poderá ser realizada numa data diferente à
componente teórica-prática.

LEVADAS DA MADEIRA
"Ao encontro dos caminhos d`água"



GRUPOS: A DEFINIR

ALIMENTAÇÃO, SEGURO E TRANSPORTE: RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
SOLICITADORA

Ao solicitarem as atividades 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 atividade, à hora marcada, os participantes devem estar já
sentados na sala/auditório, e o material audiovisual ligado, 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. 

Para a saída de campo, 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, assim como,
pelo cumprimento das regras de segurança no âmbito da COVID19.

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

NOTAS INFORMATIVAS



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: visita pretendida; 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.

PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO:


