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ATELIÊS E OFICINAS
INFANTIS
BRINCANDO NA NATUREZA!

 
 

Vamos conhecer as nossas Levadas?
 

Os ateliês ou as oficinas infantis são
atividades pedagógicas com uma forte
componente lúdica, dirigidas aos alunos do
pré-escolar e do 1º ciclo que pretendem dar a
conhecer a biodiversidade da Madeira, com
destaque para alguns animais ou plantas
emblemáticas, os seus habitats e o trabalho
feito em prol da sua conservação.

No âmbito das Regras de segurança
referentes à pandemia do Covid19 não
serão realizadas as atividades práticas
que implique a partilha de materiais.

Conheces o lobo-marinho?

Vamos ouvir a história: A  Aventura da
Gotinha de Água.
 
 



Ao solicitarem o ateliê devem indicar o local da
sua realização e se a instituição possui de
material audiovisual (computador e projetor).

CONHECES O 
LOBO-MARINHO?

DURAÇÃO: 2 H

Este ateliê incide sobre o lobo-marinho, a
foca mais rara do Mundo e que vive no nosso
arquipélago!
 
O programa consta de uma ação de
sensibilização com um conjunto de atividades
pedagógicas onde se utiliza materiais
audiovisuais; uma componente prática através
da realização de trabalhos manuais e ainda a
exploração da história da Desertinha
consoante a faixa etária ou o nível de
escolaridade do público-alvo.

Pode ser realizado nas instalações da
entidade solicitadora.



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. Pedimos a
vossa especial atenção a este item, dado que a
equipa do IFCN tem uma agenda programada
com várias atividades ao longo do dia. Caso
haja algum impedimento, a atividade poderá
ficar comprometida correndo o risco de não ser
realizada. Agradecemos a atenção e
colaboração.

VAMOS OUVIR A HISTÓRIA:
A AVENTURA DA GOTINHA
DE ÁGUA

DURAÇÃO: 1:30 H

Neste ateliê, através da leitura de uma
história e com o apoio de meios audiovisuais,
os mais pequenos irão descobrir o percurso
da água na Madeira.

De igual modo irão aprender a valorizar a
importância da água e perceber que afinal
“não cai do céu”.
No final os participantes poderão desenhar o
que aprenderam!

Pode ser realizado nas instalações da
entidade solicitadora.



VAMOS CONHECER AS
NOSSAS LEVADAS?

DURAÇÃO: 2:30 H

Neste ateliê pretendemos dar a conhecer as
levadas, a sua importância e a candidatura
das levadas a Património Mundial da UNESCO.

O programa consta de uma ação de
sensibilização composta por uma parte teórica
e uma parte prática opcional.

Na componente teórica é desenvolvida uma
ação de sensibilização “Levadas, uma história
a contar”, seguida por um jogo Quiz
finalizando com uma dramatização do tema.

Na componente prática que é opcional,
pretende-se levar o grupo de participantes a
visitar uma levada que fique próximo da
instituição escolar (condição necessária para a
realização desta atividade) e desenvolver após
a visita, em sala de aula, uma ficha de
trabalho sobre os conteúdos da visita e um
registo gráfico por parte das crianças.

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

Ao solicitarem o ateliê devem indicar o local, data e hora pretendida, nº de
participantes e seu nível de escolaridade, assim como, o nome e o contacto
do responsável pelo grupo, e se a instituição possui material audiovisual
(computador e projetor) para os ateliês dinamizados em sala.

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;

- caso seja no exterior (jardins), 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. 

NOTA:
Os ateliês estão sujeitos a alterações como a suspensão ou cancelamento
de acordo com o evoluir da situação pandémica Covid19.



PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO:

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: Tema e local do ateliê; datas; nº de participantes e
seu nível de escolaridade e se a instituição possui material audiovisual
(computador e projetor);
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);

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

Todas as atividades devem ser solicitadas com 1 mês de antecedência.
 

 

 

 

 

 
6.    Após realização da atividade, preenchimento do inquérito de
satisfação da ação através do link:
https://goo.gl/forms/EOEHZRNJcJxR0Q7D2


