
MATERIAIS

ÍNDICE

Adicionar camadas

Começar a campanha

Adicionar características

Adicionar fotografias/vídeos às características

Escolher o mapa base

Etiquetas e visualização

Partilhar o seu mapa

Mapeamento da comunidade põe em prática diferentes tipos de pesquisa, incluindo observação, internet e 
pesquisas em documentos impressos. Também pode ser feita através de entrevista com família, amigos e 
líderes da comunidade que se tornarão colaboradores nos esforços. 

Alie o mapeamento a diferentes questões/temas. No nosso site, em “Recursos - Planos de aulas”.

Mapeamento básico da comunidade

Iniciar com Google My Maps

Guia Google My Maps

PROFESSOR(A):

Lápis de cor, canetas de 
feltro, lápis de cera;
Lápis ou caneta
Grandes folhas de papel 
branco
Fita-cola ou cola
Autocolantes

Mapa (impresso, comprado 
ou desenhado à mão)
Internet
Google my maps

MAPEAMENTO DIGITAL: GOOGLE MY MAPS

TEMPO REQUERIDOUse esta ferramenta de mapeamento do Roots 
& Shoots, aliado à sua capacidade crítica, para 
explorar a sua comunidade e para:

Aprender sobre a geografia da área local.
Determinar as áreas de necessidade para pessoas, 
outros animais e o ambiente.
Identificar recursos que podem apoiar os esforços para 
colmatar as necessidades da comunidade.
Criar um compromisso profundo e, como consequência, Criar um compromisso profundo e, como consequência, 
empatia em relação às pessoas, a outros animais e ao
ambiente que compõe a comunidade.

mínimo 2 horas; sugestão: fazer em vários dias /numa semana



ATRIBUTOS HUMANOS ATRIBUTOS ANIMAIS
Lugares de estudo/trabalho;
Ruas/Avenidas principais;
Áreas de lazer;
Bibliotecas/Centros comunitários;
Lugares religiosos;
Mercearias, mercados locais e
restaurantes favoritos;restaurantes favoritos;
Hospitais e clínicas;
Abrigos e bancos alimentares;
Bombeiros e polícia.

Avistamento de animais e espécies;
Uso de animais domésticos (parques 
para cães, trilhos de caminhada, etc);
Abrigos animais;
Instalação para controlo animais;
Hospitais veterinários;
Santuários animais;Santuários animais;
Aquários/oceanários e 
jardins zoológicos.

Espaços protegidos e/ou selvagens;
Corpos de água;
Montanhas, praias, etc;
Centros de reciclagem, aterros e gestão 
de resíduos;
Instalações de água;
Recursos energéticos (centrais nucleares, Recursos energéticos (centrais nucleares, 
geotérmicas, eólicas, solares e de carvão)
Serviços ambientais (bacias hidrográficas, 
reservatórios, zonas húmidas).

ATRIBUTOS AMBIENTAIS

PARTE TRÊS: MARCAR OS ATRIBUTOS DA COMUNIDADE
Veja os exemplos abaixo para identificar os atributos únicos da sua comunidade. Estas listas são apenas exemplos 
de atributos, não tem que mapear todos eles e pode mapear outros que dependem da sua comunidade. Distinguir 
no mapa as três categorias ao usar uma característica identificativa para cada uma (i.e. cor, forma, autocolantes). 
Por exemplo, marcar os atributos humanos em azul, os animais em vermelho e os ambientais em verde.

DESAFIO OPCIONAL:
Use uma folha quadriculada branca e veja se 
consegue desenhar a sua localização de memória.
Como é que a sua comunidade ou campus está 
orientado: Norte, Sul, Este ou Oeste?

PARTE DOIS: PREPARAR O MAPA
Desenhar, imprimir ou comprar um mapa da localização 
(OU, salte este passo e comece directamente em Google 
my maps). Se estiver a mapear através dum código-postal 
ou localização específica, 3 ou 8 km’s é suficiente. 
Se for um campus universitário, peça um mapa na própria 
secretaria. Se estiver a usar um mapa comprado, desenhe 
um raio à volta duma comunidade.

As observações podem ser registadas de diferentes maneiras - fotografia, desenhos, apresentações,diários, 
vídeos... As opções são infinitas.

AMOSTRA DE PERGUNTAS-GUIA:

Como se sente em relação à sua comunidade? Sente que a sua comunidade tem recursos para colmatar as necessidades 
humanas e animais? Sente que os responsáveis locais consideram o impacto ambiental de grandes mudanças, como 
novas estradas, parques ou outros desenvolvimentos?
Que questões leu ou ouviu ultimamente sobre os impactos da sua comunidade? Esse assunto impacta principalmente 
humanos, animais ou o ambiente? Acredita que este problema terá um impacto positivo ou negativo na sua comunidade?

PARTE UM: OBSERVAR A COMUNIDADE
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Tomar nota do que se passa a caminho da escola ou do trabalho, durante a viagem de autocarro, de carro, 
bicicleta, etc. Imagine que está a ver comunidade através dos olhos de um pássaro.

AMOSTRA DE PERGUNTAS-GUIA:
Porque é importante saber mais da sua comunidade?
Quais são as estradas à volta da sua localização? Existem grandes intersecções?
Repare nos carros e nas pessoas que andam na rua, imagine onde é que eles estão a ir e o que fazem para se divertir, onde trabalham, 
comem, dormem, etc.
Vê animais, selvagens ou domésticos? Para onde vão durante o dia? Onde arranjam comida, brincam ou vão quando estão doentes?
Onde vê plantas ou árvores? Como é que sobrevivem e como é que chegaram ao sítio onde estão? O que é que as torna importantes para a Onde vê plantas ou árvores? Como é que sobrevivem e como é que chegaram ao sítio onde estão? O que é que as torna importantes para a 
comunidade?
Seja introspectivo: que papel joga na sua comunidade? Como é que as suas acções diárias impactam as pessoas, outros animais e o ambiente 
à sua volta?
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GLOSSÁRIO DE HABILIDADES E CARACTERÍSTICAS COMPASSIVAS PRATICADAS DURANTE O MAPEAMENTO 

PENSAMENTO CRÍTICO

EMPATIA

COLABORAÇÃO

INTROSPECÇÃO

Explorar um tópico de todos os seus ângulos 
antes de tomar uma decisão ponderada.

Conectar-se com sentimentos além dos seus, ao 
tentar ver o mundo através dos olhos do outro.

Abraçar a inspiração e a participação dos outros, 
ao aceitar novas ideias e perspectivas.

Examinar os seus ideais e crenças para ponderar 
como as suas acções afectam o mundo à sua volta.

REFLEXÃO

INICIAR COM O GOOGLE MY MAPS

CRIAR UM NOVO MAPA

AMOSTRA DE PERGUNTAS-GUIA:

Refira-se ao mapa enquanto reflecte sobre as questões sugeridas.

O Google My Maps permite fazer mapas rápida e facilmente e partilhá-los com estudantes, professores e comunidades. 
Esta ferramenta permite:
       Importar dados duma tabela ou simplesmente desenhar e acrescentar pontos de interesse, linhas e formas;
       Estilizar os pontos e as formas do mapas, e escolher de nove estilos base;
       Partilhar e colaborar no mapa com outras pessoas, adicioná-lo a um site. 

Entre na sua conta e vá a www.google.com/maps/d/u/0/

Seleccione a opção “+ Criar um novo mapa”, no topo esquerdo.

No caso de não aparecer, carregue nas linhas no topo esquerdo. 

Antes de começar: Para usar a ferramenta é necessário ter uma conta Google. Em Portugal, a idade mínima 
para criar uma conta Google é 13 anos. Se os alunos forem mais novos (ou se não quiserem criar uma conta 
Google por razões de segurança ou privacidade), pode ser criada uma conta com um nome fictício e uma 
palavra-passe partilhada, permitindo o uso da conta por todo o grupo.

Algum dos atributos marcados serve a mais do que uma categoria (animal, animal ou ambiental)? Exemplo, um centro de reciclagem beneficia 
o ambiente, mas também é um serviço dos humanos. 
Quais são alguns dos atributos que apoiam pessoas, animais ou ambiente na comunidade?
Quais são as coisas que gosta na sua comunidade?
       Uma qualidadade da comunidade que a torna um óptimo sítio para pessoas 
       Uma qualidadade da comunidade que a torna um óptimo sítio para animais
         Uma qualidadade da comunidade que a torna um óptimo sítio para o ambiente
O que o torna orgulhoso/feliz de viver nessa comunidade?O que o torna orgulhoso/feliz de viver nessa comunidade?
A sua comunidade está a corresponder às necessidades básicas das pessoas e dos animais?
A sua comunidade é ambientalmente sustentável?
Que coisas poderiam ser melhoradas na comunidade?
       Uma característica da comunidade a ser melhorada para benefício humano 
        Uma característica da comunidade a ser melhorada para benefício animal
         Uma característica da comunidade a ser melhorada para benefício ambiental
Que outras partes da comunidade devem ser incluídas no mapa? Como é que elas são importantes para os Que outras partes da comunidade devem ser incluídas no mapa? Como é que elas são importantes para os habitats humanos, animais ou 
ambientais da comunidade?
Reflicta nas observações feitas na Parte Um. Como é que as suas observações iniciais influenciaram o seu mapa? Há coisas que o 
surpreenderam sobre a sua comunidade, à medida que a mapeava?

Faça isto no seu mapa, 
numa folha separada 
ou em conversa.

Dica:



Carregue para adicionar o título do mapa e uma descrição do projecto.

Procure um lugar ou morada. O mapa aproximar-se-á desse lugar.

Carregue aqui para adicionar uma camada ao mapa e dar-lhe um título.

Ver todas as camadas. Uma camada “marcada” será mostrada 
no mapa. Pode marcar-se ou desmarcar-se, enquanto se edita.

Estes botões permitem adicionar características no seu mapa.

Use o “ + ” para aproximar e o “ - ” para afastar.

Guia Google My Maps



Em seguida, vai querer acrescentar caracterítisticas ao seu mapa. Pode adicionar pontos, linhas e polígonos 
para ilustar os atributos humanos, animais e ambientais:

Os botões para cada um destes está em 
baixo da barra de pesquisa (GUIA #5). 
Leia tudo sobre o que cada botão faz na 
próxima página deste documento.

Pontos (ou “marca de lugar”): representam algo específico (uma cidade ou vila, uma escola, biblioteca, etc.)
Linhas: representam um caminho ou rota (de corrida, uma estrada, um rio, um trilho animal, etc.)
Polígonos: representam uma área (país, bairro, um parque, etc.)

PROCURE A SUA LOCALIZAÇÃO
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Carregue em “Adicionar camada” (GUIA #3) para começar a criar camadas no mapa. Pode criar múltiplas camadas de 
dados. Para o mapeamento de comunidade R&S, recomendamos que use no mínimo três camadas: “Pessoas”, 
“Animais” e “Ambiente”. Assim, estas camadas corresponderão às categorias existentes. Pode usar camadas extra, se 
quiser, para questões relacionadas com a sua campanha. Cada camada irá aparecer na lista das camadas (GUIA #4).

Pode usar a barra de pesquisa (GUIA #2) para 
encontrar a localização dum lugar ou procurar no 
próprio mapa por si próprio.

Neste exemplo, procurámos por Lisboa, escrevendo 
o nome e carregando na lupa azul. 
O mapa irá aprO mapa irá aproximar-se nessa localização e criar 
uma marca de lugar. Esta marca irá aparecer na lista 
de camadas (GUIA #4).
Para manter localização, carregue no + ou em 
“Adicionar ao mapa”. Para apagar, carregue no X em 
cima do nome. Estas ferramentas estão marcadas 
com um rectângulo verde, na imagem ao lado.

O novo mapa deve automaticamente abrir e parecer-se com o exemplo-guia na página 4. Usaremos os números 
do exemplo-guia durante os próximos passos, através da forma “GUIA #”, seguido do número no exemplo-guia 
ao qual nos referimos.
A primeira coisa a fazer é nomear o mapa (GUIA #1). Clique em “Mapa sem título” e uma nova janela aparecerá, 
permitindo nomear e dar uma breve descrição ao mapa.

Dica:Quando estiver a acrescentar pontos/linhas/polígonos no mapa, certifique-se 
que está a editar a camada correcta. Pode desmarcar as camadas, para 
tornar isso mais fácil. Não se preocupe se cometer algum erro... É possível 
mover os dados entre camadas.

ACRESCENTAR CAMADAS

ACRESCENTAR CARACTERÍSTICAS

CRIAR UM NOVO MAPA (CONTINUAÇÃO...)



Dica:

Lata de tinta: mudar a cor e o ícone do 
ponto escolhido. A Google tem várias opções 
das quais escolher.
Lápis: editar o título e a descrição do novo 
ponto.
Câmara: adicionar fotografia ou vídeo ao 
ponto (iremos ver como mais tarde no 
tutorial).tutorial).
Seta em “Y”: cria uma rota de condução 
entre este ponto e outra característica.
Caixote do lixo: apaga o ponto em questão.
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Para embelezar o seu mapa, e acompanhar 
todos os seus pontos, pode querer estilizá-los. 
A forma mais fácil de o fazer é clicar no ponto 
no mapa. Uma caixa vai aparecer por cima e 
será semelhante à que se encontra à direita.

Os ícones no canto inferior direito 
permitem editar e estilizar um ponto.
Eis o que faz cada um:

Mantenha em mente: a edição de caracterísitcas também funciona para formas e linhas, que veremos em seguida.

O seu ponto irá aparecer na 
lista de camadas à esquerda.

Setas: a seta direita vai desfazer a acção anterior, a seta esquerda vai re-fazer uma acção apagada.
Mão: use esta ferramenta para mexer o mapa, sem criar novas características.
Balão: cria um ponto novo.
Linha: abre um menu para criar linhas, formas e caminhos.
Seta em “Y”: cria uma rota de condução.
Régua: mede a distância entre duas características no mapa.

Carregue no ícone do balão (GUIA #5) para 
criar um ponto no seu mapa. 
Em seguida, carregue na localização do mapa 
na qual quer que esteja o seu ponto. O seu 
ecrã irá parecer-se com o que aparece ao 
lado. 
Aqui, poderá acrescentar um título e pequena Aqui, poderá acrescentar um título e pequena 
descrição. Quando tiver terminado, carregue 
em “Guardar”.

ACRESCENTAR CARACTERÍSTICAS (CONTINUAÇÃO...)

ACRESCENTAR UM PONTO

ESTILIZE O SEU PONTO



ACRESCENTAR UMA FORMA

ACRESCENTAR UMA LINHA

Pode adicionar um polígono para representar um bairro, um local, um parque, etc. Para começar a desenhar um 
polígono, carregue na ferramenta da linha sob a barra de pesquisa (GUIA #5). Carregue no seu mapa e crie pontos 
ao longo do espaço que quer delinear. Quando tiver terminado, carregue duas vezes no último ponto para terminar 
a forma. 

Pode adicionar uma linha para representar um caminho ou percurso. Carregue na ferramenta da linha, sob a barra 
de pesquisa (GUIA #5) para começar a desenhar uma linha. Carregue no mapa para desenhar os pontos ao longo 
da linha. Carregue duas vezes no último ponto da linha para parar a edição.

Não se esqueça de adicionar um título e descrição, 
ao carregar na sua forma e editá-la, como fez 
com os pontos.  Pode também alterar as cores, 
a transparência e a grossura da linha (carregando 
na lata de tinta).

Dica:

Não se esqueça de adicionar um título e descrição, ao carregar na sua forma e editá-la como fez com os pontos. 

Dica:

Certifique-se que consegue ver toda a área que 
quer delinear no mapa, antes de começar a 
desenhar o polígono.

Se precisa de se aproximar ou afastar para desenhar mais facilmente a linha, use o botão do 
menos no canto inferior direito. Também pode editar a sua linha mais tarde, caso necessário.
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Quando encontrar a fotografia que quer, 
carregue no botão azul “seleccionar”. 
Agora, ao carregar no seu ponto, ele vai 
parecer-se como o que aparece aqui em 
baixo. Carregue em “guardar” para 
terminar o processo.

ADICIONE FOTOGRAFIAS/VÍDEOS ÀS CARACTERÍSTICAS

ESCOLHA A BASE DO SEU MAPA

Para adicionar fotografias ou vídeos, carregue na característica que quer editar e  carregue para abrir a caixa de 
edição. Neste caso, carregue no ícone da câmara e uma nova janela vai aparecer. Aqui, o Google permite escolher 
uma das várias opções, incluindo escolher fotografias próprias ou procurar ideias on-line.
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No painel à sua esquerda, carregue na seta ao lado de “Mapa 
Base”. Terá a possibilidade de escolher entre nove mapas-base 
possíveis.



Carregue no “X” para 
fechar esta janela. As suas 
características devem 
agora ter uma etiqueta ao 
lado delas, sem ter de 
carregar em cada uma 
delas.

ETIQUETAS E VISUALIZAÇÃO
Quando tiver acabado de acrescentar e estilizar as características, pode personalizar os modos de visualização.

Para pré-visualizar como o mapa vai parecer a outros, carregue na pré-visualização na zona de definições do mapa 
(GUIA #3). Ao carregar, vai abrir-se uma nova janela que mostra o mapa como aparecerá aos outros.

Parabéns! Terminou o seu mapeamento de comunidade! Agora, vamos aprender como partilhá-lo com outras pessoas.
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Nas definições de camada 
(GUIA #4), cada camada 
tem um botão azul que diz 
“estilos individuais”. 
Carregue nesse botão.

Nas opções abaixo de 
“definir etiquetas”, pode 
escolher se quer que se 
mostrem os nomes ou 
descrições de cada 
característica   



Escolha a definição que melhor se adequa para a sua campanha e, em cima do botão “guardar”, aparecerá uma 
nova linha que dirá “acesso” com a sua nova definição escolhida. Depois, poderá decidir se essas pessoas podem 
ver ou editar o mapa. Se estiver a partilhar com o público geral, nós sugerimos manter a definição “pode ver”, para 
que todo o seu esforço tenha valido a pena e o seu trabalho não seja modificado!

O ícone do lápis à direita permite decidir se os convidados 
podem editar ou apenas ver o mapa. Pode escrever o nome ou 
os endereços de e-mail dos convidades, um a um ou vários.

Assim que convidar alguém, irão aparecer na 
secção “Quem tem acesso”, como aqui.

Aqui poderá alterar a possibilidade de cada pessoa 
editar ou ver, carregando no lápis ao lado do seu 
nome. Pode também removê-lo de colaborador, 
carregando no “X”.

Para partilhar o mapa abertamente, é preciso usar a primeira coluna 
em baixo de “Quem tem acesso”. Carregue no botão “Alterar” e isso 
irá abrir as definições do link, como na imagem abaixo.
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PARTILHAR O MAPA
Carregue no botão de partilhar, nas definições do mapa (GUIA #3). O 
seu ecrã deve parecer-se com isto:

A primeira secção é um link que pode 
usar para partilhar o mapa. As definições 
originais apenas permitem que partilhe o 
seu link com colaboradores.
Para adicionar colaboradores, carregue 
em “Convidar pessoas”.



Determinados em obter mais informação, eles procuraram 
ajuda na comunidade. O Departamento de Recursos Naturais 
(DRN) local falou com os alunos sobre onde os patos-carolinos 
viviam, o que comiam e o seu ciclo-de-vida. Eles aprenderam 
que os patos-carolinos viviam em zonas de pântanos com 
madeira e preferiam ninhos em cavidades de árvores, ou 
estruturas semelhantes.

Eles sabiam pelo seu próprio mapa tinha habitats que os Eles sabiam pelo seu próprio mapa tinha habitats que os 
patos-carolinos gostavam, mas como atraí-los? O DRN disse-lhes 
que os patos provavelmente precisavam de um local para fazer 
os ninhos e falou-lhes de caixas de madeira para patos. Com a 
ajuda do DRN, novamente, eles usaram o mapa da 
comunidade para escolher os melhores locais para as 
caixas.

AgoAgora, os estudantes estão no processo de trabalhar com o DRN 
e a procurar outros colaboradores na comunidade para aprender 
como desenhar as suas caixas. Também planeiam procurar 
pessoas para ajudar a fazer uma angariação de fundos e a 
construir as caixas. A campanha será da duração do período 
escolar e os alunos estão entusiasmados para ver o seu impacto 
na comunidade - para as pessoas, os animais e o ambiente.

Eles questionaram-se... Porque é que não há muitos patos-carolinos no parque? Para responder a isso, eles 
investigarideiasam a zona usando o Google My Maps. Criaram um mapa da comunidade que salientava as 
características humanas, animais e ambientais do parque - o que lhes mostraria os diferentes tipos de 
habitat e espaço que estavam a ser usados dentro e à volta do parque.

Planeie o seu projecto! Visite o nossos site e em “Recursos” encontrará sugestões. Vá a “Envolver-se - Inscrever 
o seu grupo”, para tornar o seu grupo oficial.
Mantenha o Roots & Shoots Portugal ao corrente das novidades e dos resultados da(s) sua(s) campanha(s). 
Poderá fazê-lo através de e-mail (rootsandshootsportugal@gmail.com).
Celebre o seu impacto! Partilhe connosco os seus resultados e até mesmo fotografias, se quiser, para podermos 
partilhar a sua campanha/projecto com a comunidade Roots & Shoots (nacional e global).

A turma projectou o mapa num quadro branco, onde poderiam todos contribuir e adicionar coisas que tinham 
observado durante o seu passeio. Ao completarem o mapa ilustrado, viram que havia vários charcos e outros 
animais que vivam no parque, mas o mistério da falta de patos-carolinos mantinha-se.

CAMPANHA (ex.):CASAS PARA OS PATOS-CAROLINOS NO PARQUE BOB CROSS (EUA)
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COMECE A SUA CAMPANHA

Um grupo de estudantes da escola primária em Sauk Rapids, no Minnesota (Estados Unidos da América), estava
a passear na Reserva Natural de Bob Cross. O seu objectivo era observar pássaros de zonas húmidas que 
viviam nos charcos e contar quantas espécies encontravam. Eles viram gansos-do-Canadá e patos-reais, mas 
repararam que não havia tantos patos-Carolinos como seria de esperar.


