
Projeto LIFE Fura-bardos

Educação ambiental e sensibilização
para a conservação do fura-bardos e seus habitats
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A SPEA – Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves é uma 
organização não governamental de 
ambiente que trabalha para a 
conservação das aves e dos seus 
habitats em Portugal. Como associação 
sem fins lucrativos, depende do apoio 
dos sócios e de diversas entidades para 
concretizar as suas acções. Faz parte 

de uma rede mundial de organizações 
de ambiente, a BirdLife International, 
que actua em mais de 100 países e tem 
como objectivo a preservação da 
diversidade biológica através da 
conservação das aves, dos seus 
habitats e da promoção do uso 
sustentável dos recursos naturais.
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O fura-bardos é ainda uma ave 
desconhecida da população da 
Madeira. Esta ave de rapina enfrenta 
grandes desafios de conservação das 
suas populações, com a redução e 
fragmentação do seu habitat.

No âmbito do projeto LIFE, a realizar-se 
durante 4 anos, desde 2013, 
pretendemos aumentar o conhecimento 
da espécie e da importância do seu 
habitat para a população local.

Desta forma, é importante levar 
informação e sensibilização à 
comunidade educativa para que os 
hábitos conservadores da natureza 
enraizem-se desde cedo.

Entre as atividades disponíveis, temos 
palestras, ateliers, jogos didáticos e 
exposições.

As nossas atividades adaptam-se 
consoante os participantes, tendo em 
conta a sua idade e escolaridade.

Contacte-nos e receba-nos na sua 
escola!

Contactos

Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves

Travessa das Torres, n.º 2, 1.º andar 
9060-314 - Funchal

Telefone/Fax: 291 241 210

Telemóvel: 967 232 195

E-mail: madeira@spea.pt

www.spea.pt

life-furabardos.spea.pt

fb.com/spea.madeira
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Palestra
“Fura-bardos e o Habitat” 
Esta atividade tem como objetivo dar a 
conhecer o fura-bardos aos alunos. 
Diversos aspetos da sua ecologia serão 
apresentados, com especial enfoque no 
seu habitat, a floresta Laurissilva. Será 
destacada a importância deste habitat, 
na manutenção do equilíbrio hídrico da 
região, assim como o seu potencial 
turístico para a população da Madeira.

Estas sessões são adaptadas a cada 
nível de ensino, pelo que temos material 
e apresentações variadas adequadas 
ao público a que a palestra se destina.

Duração: 1h

Destinatários: alunos desde o 
pré-escolar até ao secundário
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Atelier
“Fura-bardos e o seu 
Habitat” 
Esta atividade deverá ser realizada no 
seguimento da palestra. Durante esta 
ação, espera-se que os alunos tenham 
um contacto mais prático com o 
Fura-bardos, a sua ecologia e habitat. 
Consoante a faixa etária, serão 
distribuídos materiais didáticos 
produzidos no âmbito do projeto LIFE 
Fura-bardos.

Os alunos deverão possuir o material 
para a realização do atelier.

Duração: 30min

Destinatários: alunos desde o 
pré-escolar até ao 3.º ciclo

Atelier
“Fura-bardos e o seu 
Habitat” 
Esta atividade deverá ser realizada no 
seguimento da palestra referida 
anteriormente. Durante esta ação, os 
alunos aprenderão as características do 
Fura-bardos mediante a elaboração de 
um Origami. Para esta atividade é 
necessário tesoura e lápis de cor.

Os alunos deverão possuir o material 
para a realização do atelier.

Duração: 30min

Destinatários: alunos desde o 1.º até 
ao 3.º ciclo
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Atelier
“Laurissilva na Minha 
Escola”
Esta atividade deverá ser realizada no 
seguimento da palestra referida 
anteriormente. De acordo com a 
localização do estabelecimento escolar, 
será disponibilizada uma planta nativa 
que deverá ser plantada no jardim da 
escola. Esta ação conta com a 
colaboração do Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza.

A escola deverá disponibilizar o material 
necessário à plantação.

Duração: 30min

Destinatários: alunos desde o 
pré-escolar até ao 3.º ciclo
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Jogo
“Vou conhecer o 
Fura-bardos”
Os jogos didáticos são realizados no 
seguimento de outras atividades para 
complementá-las. Assim, os 
participantes interiorizam os conceitos 
de uma forma descontraída e divertida, 
mas também didática.

Duração: 30min

Destinatários: alunos desde o 
pré-escolar até ao 3.º ciclo
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Atelier
“Laurissilva na Minha 
Escola”
Esta atividade deverá ser realizada no 
seguimento da palestra referida 
anteriormente. De acordo com a 
localização do estabelecimento 
escolar, será disponibilizada uma 
planta nativa que deverá ser plantada 
no jardim da escola. Esta ação conta 
com a colaboração da Direção 
Regional de Florestas e Conservação 
da Natureza.

Os alunos deverão possuir o material 
para a realização do atelier.

Duração: 30min

Destinatários: alunos desde o 
pré-escolar até ao 3.º ciclo

Exposição Itinerante
“Projeto LIFE Fura-bardos”
Esta exposição, constituída por 6 
roll-ups, pretende apresentar o projeto 
LIFE Fura-bardos, fornecendo 
informação acerca da espécie, do seu 
habitat e das principais ações 
desenvolvidas no sentido de proteger o 
fura-bardos e o habitat de Laurissilva.

Duração: 1 semana

Destinatários: comunidade em geral
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Atelier
“Laurissilva na Minha 
Escola”
Esta atividade deverá ser realizada no 
seguimento da palestra referida 
anteriormente. De acordo com a 
localização do estabelecimento 
escolar, será disponibilizada uma 
planta nativa que deverá ser plantada 
no jardim da escola. Esta ação conta 
com a colaboração da Direção 
Regional de Florestas e Conservação 
da Natureza.

Os alunos deverão possuir o material 
para a realização do atelier.

Duração: 30min

Destinatários: alunos desde o 
pré-escolar até ao 3.º ciclo

Eu sou o Bardolas e a SPEA 
aguarda o seu contacto 

para o visitar. Até já!


