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Passatempo de Natal 

“Vamos decorar o Caniço Shopping… 

…dando a mão à Biodiversidade!” 

 

O Serviço do Parque Natural da Madeira em parceria com o Caniço 

Shopping lança um passatempo de Natal dirigido aos alunos do Pré-

escolar, 1ºciclo e 2º ciclo das Escolas da Região, no âmbito das 

comemorações do Natal 2014: a decoração natalícia do Centro 

Comercial “Caniço Shopping” com uso exclusivo de materiais 

reutilizados. 

 

O período de inscrição de participação das Escolas no passatempo 

decorre entre 22 de setembro até 20 de outubro de 2014. As Escolas 

interessadas deverão fazê-lo no Centro de Informação do Serviço do 

Parque Natural da Madeira (CISPNM) através dos seguintes contactos: 

291 795155 ou cispnm.sra@gov-madeira.pt. 

 

De modo a serem estabelecidas as áreas de intervenção e a 

decoração que ficará à responsabilidade de cada Escola inscrita, assim 

como partilha de ideias haverá uma reunião/encontro com os 

responsáveis da iniciativa de cada Escola, do SPNM, e do Caniço 

Shopping, no dia 22 de outubro, no piso 0 do referido Centro Comercial, 

às 10h. 

 

Os trabalhos deverão ser montados no local nos dias 20 e 21 de 

novembro, a partir das 10h, pelos responsáveis da iniciativa de cada 

escola contando com o apoio do SPNM e do Caniço Shopping. Todos 

os trabalhos finais deverão vir das escolas preparados para ficarem 

expostos (exemplo: com fio de nylon se for para pendurar; 
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autossustentado se for para ficar na vertical; ultraleve se for para ficar 

suspenso etc…), assim como, devidamente identificados. 

Todos os exemplares irão constituir uma decoração/exposição 

coletiva aberta ao público, de 21 de novembro de 2014 a 11 de Janeiro 

de 2015. 

Como forma de agradecimento será realizado um pequeno 

lanche convívio, com visita à exposição/decoração e entrega de um 

voucher prenda a todas as escolas participantes, por parte do Caniço 

Shopping, no dia 12 de janeiro, às 16h no piso 0 do referido Centro 

Comercial. 

No mesmo dia, após o evento, decorrerá a desmontagem dos 

trabalhos que poderá se prolongar até ao dia seguinte, sendo da 

responsabilidade de cada escola participante. 

 

Regulamento: 

 Passatempo de Natal: “Vamos decorar o Caniço Shopping… 

                                      …dando a mão à Biodiversidade” 

 

1. Podem participar todos os alunos das escolas do pré-escolar, 1º 

ciclo e 2º ciclo. 

2. Cada escola ficará responsável pela decoração de uma 

determinada área do Centro Comercial. 

3. A inscrição de participação é obrigatória e deverá ser feita por e-

mail para: cispnm.sra@gov-madeira.pt ou por telefone: 291 

795155, até ao dia 20 de outubro. Na inscrição deverá constar: 

identificação da escola, turmas, idade/nível de escolaridade dos 

participantes, nome do professor responsável, contacto telefónico 

e e-mail. 
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4. Cada trabalho/área de intervenção deverá estar identificado 

com: identificação da escola, nome do professor responsável, 

turmas, idade/nível de escolaridade dos participantes. 

5. Só serão aceites trabalhos que utilizem materiais reutilizados. 

6. A montagem dos trabalhos deverá ser feita nos dias 20 e 21 de 

novembro pelos responsáveis da iniciativa de cada escola 

participante contando com o apoio do SPNM e do Caniço 

Shopping.  

7. A desmontagem dos trabalhos será no dia 12 de janeiro de 2015. 

A partir desta data, os trabalhos que não forem recolhidos 

passam a pertencer ao SPNM. 

8. Os trabalhos irão constituir uma decoração/exposição coletiva 

que estará patente de 21 de novembro de 2014 a 11 de janeiro 

de 2015. 

9. Será entregue um voucher prenda a todas as escolas 

participantes no dia 12 de janeiro, às 16h, no Caniço Shopping 

seguido de um lanche convívio. 

10. A organização reserva-se no direito de modificar quaisquer destes 

pontos por motivos de força maior. Nesse caso, os participantes 

serão informados de qualquer alteração com a máxima rapidez 

possível. 

11.  A participação pressupõe a aceitação incondicional deste 

regulamento, sendo as omissões resolvidas pontualmente pela 

organização 

 


