observar,

descobrir,

investigar,

experimentar, registar e comunicar essas
mesmas observações.
É nosso objetivo envolver toda a
comunidade escolar, num ambiente multi
e interdisciplinar, que vai muito além do
contexto de sala de aula.

Fauna e Flora: Heróis de sacola

Criamos
A

riqueza

da

ilha

da

Madeira

apresenta-se de valor incomparável por
possuir espécies a nível de flora e fauna
únicas no mundo.
Incutir nas crianças e na comunidade
envolvente,
respeito

valores

por

este

de

preservação

património

e

torna-se

determinante, para assegurar a preservação

Neste sentido, surge o nosso projeto
pretende

sensibilizar,

alternativa

Ações de campanha: Heróis da Natureza

sustentável e ecológica para substituição

Recolha de lixo

dos sacos de plástico, utilizando, para tal,

Entrega

de

Beatões

pelos

um recurso natural bem presente na

estabelecimentos comerciais da vila do

nossa ilha: a bananeira.

Porto da Cruz
Campanha de sensibilização em
superfícies comerciais
Concurso de recolha das tampas
Construção de jardim de plantas
endémicas

e a proteção do mesmo.

que

uma

envolver

e

dinamizar um tema que nunca deverá ser
desconsiderado. Almejamos promover nas
crianças atitudes científicas, que as levem a

Plantação em vasos ecológicos
Construção de sacolas feitas com
palha de bananeira
Construção de cartaz para ponto de
recolha do lixo dos heróis da Natureza.

Nomeação em rede social para a ação
de Herói da Natureza
Exposição de trabalhos, fotografias e
plantas
I Trail de coração na Natureza

Fura Bardos e seu Habitat Exposição
itenerante
As aves marinhas do arquipélago da
Madeira

Parecerias
SPEA Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves
Direção Regional De Florestas

Concurso de fotografia

Bis bis e as aves da Laurissilva

Parque Natural da Madeira

Apresentação peça de teatro: Heróis da

Atelier Lobo marinho

Rádio Zarco

A Freira do Bugio

Câmara Municipal de Machico

Calendário com os Heróis da Natureza

Agricultura sustentável

Junta de Freguesia Porto da Cuz

Vídeo Clip com música “As nossas

Vigilante da Natureza e a sua função

Junta de Freguesia Faial

Natureza

ilhas”

Palestras

Bombeiros Heróis da natureza
Polícia Florestal Função de Herói
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Corpo docente/não docente da

Jardim Botânico

Escola Básica do Porto da Cruz

Museu do Aquário

Casa do Povo do Porto da Cruz

Queimadas

Companhia de Engenhos do Norte
Farmácia Penha de Águia
Comércio local

