
Na terceira folha de papel, eles desenham 
todas as características ambientais da sua 
comunidade. Cada desenho é etiquetado e 
recortado. Perguntas-guia:

São dadas às crianças 3 folhas de papel. Enquanto as crianças fazem uma chuva-de-ideias sobre a sua comunidade, 
devem ser guiadas e ajudadas nos seguintes passos:

Toda a gente fecha os olhos e imagina o que seria ser um pássaro e voar no céu. Num pedaço de papel grande, o 
grupo desenha um mapa da sua comunidade. As crianças trabalham juntos para colar todos os elementos
(pessoas, animais e ambiente) no mapa. À medida que as peças se juntam, discute-se como o mapa se torna num 
puzzle e que cada desenho é uma peça importante. Perguntas-guia:

Quem vive na nossa comunidade?
O que fazem para se divertirem?
Onde é que aprendem e trabalham?
Onde arranjam a sua comida?
Para onde vão se precisam de ajuda?

Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

Onde é que cada animal vive no nosso mapa? Onde é que eles arranjam a sua comida? Onde é que 
eles dormem? Será que cada animal tem tudo o que precisa na nossa comunidade?
De que forma é que as pessoas se ajudam umas às outras na nossa comunidade?
Porque é que acham que as plantas são importantes na nossa comunidade? O que notam delas?

Que animais vivem aqui?
Existem animais 
domésticos e animais 
selvagens na nossa 
comunidade?

Como é a nossa comunidade?
Que tipo de plantas existem?
Onde é que a comunidade vai buscar 
água?
Onde é que brincamos quando 
estamos lá fora?

Na primeira folha de papel, eles desenham 
os lugares na sua comunidade que servem 
às pessoas. Cada desenho é etiquetado e 
recortado. Perguntas-guia:

Dependendo da escala do mapa, pode ser útil pedir às crianças para nomear as coisas e os lugares onde 
podem ir.

Ajude as crianças a orientarem-se por elas mesmas no mapa ao começar com a sua localização actual. 
Convide-as a usar os seus dedos para imaginar andar nos diferentes sítios do mapa.

Na segunda folha de papel, eles desenham 
todos os animais nas suas comunidades e 
os lugares que eles usam. Cada desenho é 
etiquetado e recortado. Perguntas-guia:

As crianças vão reflectir nas 
diferentes partes que compõe a 
sua comunidade e caracterizar 
o que vêem em categorias: 
pessoas, animais e ambiente.

Opcional: Livros infantis que ilustram comunidades de 
pessoas, animais ou ambiente.
Papel cavalinho, cartolinas, papel de impressora
Canetas, lápis, autocolantes, etc.
Fita-cola ou cola
Tesoura

MAPEAR PARA CRIANÇAS PEQUENAS
COMPREENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE + POTENCIAIS RECURSOS

IDADES 4-6

Dica:

Dica:

CHUVA-DE-IDEIAS EM GRUPO

PESSOAS ANIMAIS AMBIENTE

CONSTRUIR O MAPA

MATERIAIS



Tem alguma dúvida? Contacte-nos
por e-mail: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

OUTRAS IDEIAS:

MAPEAR PARA CRIANÇAS PEQUENAS
COMPREENDER NECESSIDADES DA COMUNIDADE + POTENCIAIS RECURSOS

Guiar as crianças à medida que elas reflectem sobre o mapa da sua comunidade. Comecem uma chuva-de-ideias 
numa área da comunidade onde os estudantes podem sentir que podem fazer a diferença. Depois, escolham e levem 
a cabo uma campanha Roots & Shoots. Perguntas-guia:

Em vez de desenhar, as crianças podem recortar de revistas, jornais, etc para construir o mapa.
Introduzir legos ou blocos de construção para as crianças construírem um modelo da sua comunidade 
e colocarem os seus desenhos nos locais apropriados.

O que é gostam na vossa comunidade?
Há alguma coisa que gostassem de mudar na vossa comunidade?
Há algum grupo de pessoas, animais ou lugares que precisem de ajuda na nossa comunidade?
O que podemos fazer para ajudar a nossa comunidade?

ESCOLHER A CAMPANHA


