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 FLORESTA ENCANTADA
O Município de Santana é um município português
no  norte da ilha da Madeira, Região Autónoma da
Madeira, com sede na cidade de Santana que deu

o nome ao município e à freguesia de que faz parte.

A povoação aconteceu por volta do ano 1550 com
minhotos de Braga, do norte de Portugal

continental. Por isso há a alcunha dos habitantes
locais serem os “Bragados”.

 
O concelho de Santana é considerado pela

UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera desde
2011.

 

 
O seu nome deve-se à sua patrona, Santa Ana, em

honra da qual foi edificada uma igreja em 1689.
 

 
As casas típicas de Santana, são feitas de madeira

e colmo.

São frescas no verão e quentes no inverno. 
Entrar nelas é viajar no passado.

Inaugurado em Março de 2012, o Monumento da
Biosfera tem a autoria do escultor madeirense Luís
Paixão. Pretende retratar a interligação do planeta
Terra, na sua forma esférica, com o ser humano,

neste caso, representado por uma figura feminina. 

Percurso Georreferenciado::
https://pt.wikiloc.com/trilhas-
caminhada/eco-escolas-eco-trilho-eb1-pe-
c-de-santana-103726592 
Eco-escolas Eco-Trilho EB1_/PE/C de
Santana
Trilho Circular com aproximadamente 1km
Duração do percurso: 22 minutos
Tema do trilho: Floresta, Natureza,
Biodiversidade, preservação e valorização
do ambiente, cultura geral.
Sinalização e identificação do trilho no
âmbito do projeto Eco-Escolas, pela turma
do 2ºano da EB1/PE/C de Santana

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_da_Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_(freguesia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_da_biosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o


DESAFIOS DO TRILHO

GEOCACHE

JOGO DAS FOLHAS
As folhas na sua magia têm diferentes formas,

tamanhos, texturas. Propomos desvendar um pouco
dessa magia e juntos descobrir quais as folhas que

têm forma: elíptica, palmada, lobada e linear.

O Geocaching é uma verdadeira aventura ao ar livre
que funciona como uma “caça ao tesouro” no mundo

real através de coordenadas GPS. 
O nosso trilho também tem uma geocache.

Consegues encontra-la?
 

 IDENTIFICA A PLANTA 

AVES ESCONDIDAS

Na nossa floresta encantada podemos observar
diversas espécies de plantas que a tornam especial.

Consegues identificá-las?
 

Neste espaço a magia só é possível se fechares os
olhos e te deixares encantar. As aves ajudam a criar um

ambiente mágico. Mas, será que os consegues
reconhecer? 

DESAFIO BIOSFERA
Tira uma foto no monumento da Biosfera e envia-a
para o email: eb1pesantana@edu.madeira.gov.pt

Indica o teu nome, país de origem e data para serem
divulgada no nosso mural. Contribui para divulgar  a

reserva da Biosfera de Santana.
Vê a tua foto na página do Facebook:

https://www.facebook.com/Eb1pec-Santana
e na página oficial da reserva da Biosfera.

 

O TRILHO ESPERA

POR TI...


