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Olá amiguinho!
Como já deves saber, nos últimos anos têm ocorrido 
alguns incêndios na nossa bela ilha da Madeira!
Foi a floresta que ardeu, os animais e as plantas que 
despareceram, as casas, os terrenos e outros bens 
que arderam e a nossa paisagem que ficou mais 
triste! Todos nós ficámos preocupados e não 
queremos que episódios destes se voltem a repetir!
É por essa razão que contamos com o teu apoio, pois 
todos juntos poderemos ajudar na prevenção de 
incêndios na floresta e nas zonas à sua volta!
Foi por esse motivo que criámos este caderno, em 
que cada página tem uma dica para colocares em 
prática, colaborando nesta missão! 
E não te esqueças: 
Uma floresta segura, depende de todos nós!



Um terreno bem tratado e cultivado, 
com uma horta, um pomar ou até um 
jardim ajuda a evitar os incêndios.



Devemos limpar os terrenos eliminando o mato, 
os ramos e folhagens secas para que não ardam!



Quando o tempo fica mais quente é perigoso fazer fogueiras. 
Sabias que entre abril e outubro é proibido 
realizar fogueiras e queimadas?
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Quando está muito calor e vento forte temos que ter ainda mais cuidado 
nas zonas próximas à floresta!
Lembra aos teus pais o que devem fazer:
- guardar em lugar seguro a lenha, o gasóleo e outros 
  produtos inflamáveis;
- nunca atirar cigarros pela janela do carro!



Ao fazeres um churrasco durante um piquenique 
deverás ter o cuidado de:
- utilizar os lugares próprios;
- apagar completamente o fogo e as brasas antes de ires embora.



Sempre que fores à floresta, 
traz contigo o lixo que produzires 
e coloca-o nos contentores próprios!
Nunca abandones o lixo na natureza!
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