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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.

Faz parte de uma rede mundial de
organizações de ambiente, a BirdLife
International, que atua em mais de 100
países e tem como objetivo a
preservação da diversidade biológica
através da conservação das aves, dos
seus habitats e da promoção do uso
sustentável dos recursos naturais.

As aves marinhas são o grupo de aves mais
ameaçado do mundo, sofrendo ameaças
significativas no mar e nos seus locais de
nidificação.
O projeto Luminaves visa sensibilizar para os
muitos perigos enfrentados pelas aves marinhas,
sobretudo devido à poluição luminosa.
Desta forma, é importante levar informação e
sensibilização à comunidade educativa
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
Rua da Mouraria, n.º 9, 4º B 9000-047 - Funchal

Telefone/Fax: 291 241 210
Telemóvel: 967 232 195 E-mail: madeira@spea.pt

www.spea.pt
fb.com/spea.madeira

Palestra
“LuMinAves: Conservação das Aves Marinhas”
Pretende sensibilizar os alunos sobre as
ameaças que sofre este grupo de aves,
especialmente para os efeitos nefastos da
iluminação pública, sobre as aves marinhas.
Será dado ênfase às aves marinhas que
nidificam no arquipélago, sua ecologia e
ameaças. No final da atividade serão
distribuídos materiais divulgativos pelos
participantes.
Duração: 1h
Destinatários: alunos desde o pré-escolar até
ao secundário

A morfologia das aves marinhas
Resumo:
Neste atelier os alunos aprenderão a morfologia
duma ave marinha e as características das
mesmas.
Os alunos deverão possuir o material
para a realização do atelier.

Duração: Variável
Materiais: Papel, jornais, cola.
Destinatários: alunos pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclo e
Secundário

As penas das aves
Resumo:
Neste atelier os alunos aprenderão a importância das
penas das aves marinhas e as suas carâcterísticas.
Os alunos deverão possuir o material
para a realização do atelier.
Duração: Variável
Materiais: Penas de papel e desenho de uma ave
marinha, tintas ou marcadores.
Destinatários: alunos pré-escolar e 1º Ciclo

“Conhecer as aves marinhas”
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: 45 min
Idade: 1º, 2º e 3º Ciclo

