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ESCOLHA DE UM TEMA DEVIDAMENTE ENQUADRADO COM A IDADE DO
GRUPO-ALVO
 
 O LIMITE DO GRUPO DEVERÁ ESTAR ENQUADRADO COM O ESPAÇO
ONDE A AÇÃO SERÁ DESENVOLVIDA
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PALESTRAS
INFORMAR, SENSIBILIZAR, EDUCAR
PARA PRESERVAR

As palestras são “aulas informais”
dinamizadas na sala de aula, auditório
ou outro local preparado para o efeito.
Estão adapatadas  aos diferentes níveis
etários e de escolaridade, e são vários
os temas disponibilizados pelo IFCN, 
desde as diferentes áreas protegidas; a
biodiversidade com destaque para
algumas espécies emblemáticas; a
floresta; os trabalhos de conservação;
as boas práticas em espaço natural; as
atividades socioeconómicas ligadas à
Natureza; as Levadas da Madeira e a
Prevenção dos Incêndios Florestais.
 
Têm a duração de aproximadamente 40
minutos seguindo-se um espaço de 10 a
15 min para questões e troca de ideias.
 
O tema da palestra deverá estar em
concordância com a idade do grupo-
alvo. 
 
O limite do grupo deverá estar
enquadrado com o espaço onde a ação
será desenvolvida



 
TEMAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

1º Ciclo
Um percurso na Laurissilva!
Conheces a Freira-da-madeira, uma ave
em recuperação?
Conheces a nossa Biodiversidade?
O lixo Marinho
Lobo-marinho, a foca mais rara do
Mundo!
A Rota da água
Um mergulho para conhecer a vida
marinha!
Como prevenir os Incêndios Florestais
Ser Eco Compatível
 
2º Ciclo   
Biodiversidade Insular   
O Lixo Marinho
Ser Eco Compatível
Fauna Marinha das Áreas Protegidas da
Madeira
Floresta Laurissilva – Património Mundial
Natural
“Freiras” do Arquipélago da Madeira
As Montanhas da Madeira – Life Maciço
Montanhoso
Madeira Life Lobo-marinho
Ponta de São Lourenço
Ponta de São Lourenço e Ilhas Desertas –
Proj.Life Recover Natura
Áreas Protegidas Marinhas
Reserva Natural das Ilhas Desertas
Reserva Natural das Ilhas Selvagens
Como prevenir os Incêndios Florestais
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TEMAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

3º Ciclo e Secundário
 Levadas da Madeira a Património Mundial
da UNESCO
O Lixo Marinho
As Plantas Invasoras
Biodiversidade Insular
Ser Eco Compatível
O Parque Natural da Madeira
Floresta Laurissilva – Património Mundial
Natural
As Florestas da Madeira
As montanhas da Madeira – Life Maciço
Montanhoso
Madeira Life Lobo-marinho
Ponta de São Lourenço
Ponta de São Lourenço e Ilhas Desertas
Projeto Life Recover Natura
Reserva Natural das Ilhas Desertas
Reserva Natural das Ilhas Selvagens
Áreas Protegidas Marinhas
As “Freiras” do Arquipélago da Madeira
Como prevenir os Incêndios Florestais
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NOTAS INFORMATIVAS

 

 

 

 

Ao solicitarem a palestra 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 o material
audiovisual (computador e projetor) necessário para a ação.
 
No dia da palestra, 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.
 
De modo a enriquecer a temática escolhida poderá ser solicitada uma
exposição alusiva ao tema da palestra cuja montagem ou desmontagem
deve coincidir com o dia da palestra. 
 
Reforçamos a importância da escolha de um tema devidamente
enquadrado com a idade do grupo-alvo a atingir com a ação. 
 
Cabe ao responsável do grupo zelar pela sua correta conduta.



 
PROCEDIMENTO DE MARCAÇÃO:

 

 

 

 

Todas 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: Tema e local da palestra; 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 na atividade;

 
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 ação através do link: http://goo.gl/forms/JX87qRsVqu
Deverá ser preenchido pelo responsável que acompanhou a
atividade que foi desenvolvida.


