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

“Sprint” de micro-mapeamento ambiental do Roots & Shoots

A Dra. Jane viu uma necessidade à sua volta e mudou o mundo.
Que diferença é que nós faremos?

Que acção rápida pode ter hoje para ajudar a criar mudança na sua comunidade amanhã? Descubra a 
resposta ao juntar-se a grupos de jovens no mundo inteiro e ao completar o “Sprint” de Micro-Mapeamento 
Ambiental do Roots & Shoots!  Use esta versão encurtada (em “sprint”) do Mapeamento de Comunidade 
Roots & Shoots. Com este “sprint” de Micro-Mapeamento, cubra uma área pequena da sua comunidade e 
identifique uma necessidade que consiga resolver de imediato. Junte o seu grupo Roots & Shoots, amigos, 
família ou colegas e passe apenas algumas horas a fazer a diferença.

5 Passos Fáceis:

Porquê mapear?

PASSO UM: O que mapear

Seleccionar uma localização no mapa e ir para a rua explorar
Mapear a sua comunidade ambiental
Identificar um problema ambiental e...
Agir!
Partilhar o projecto

Mapear a comunidade funciona como um pilar no projecto. Quando se mapeia a comunidade, cria-se uma maior 
consciência das pessoas, animais e ambiente à sua volta. Mapear ajuda a que se escolha uma necessidade da 
comunidade real, que leve a um planeamento e uma implementação efectiva e com impacto. 
Ao mesmo tempo, aumentam-se as capacidades de mapear e de pensar criticamente sobre a comunidade e os 
seus problemas!

Todo o indivíduo interessa. 
Todo o indivíduo tem um papel a jogar. 
Todo o indivíduo faz a diferença.

O “sprint” de micro-mapeamento pesquisa o bairro, seja no quarteirão de sua casa ou escola. Junte os seus 
amigos, família ou colegas para dar um passeio na rua e observar. Olhe para cima, para baixo e à volta para ver 
tudo o que há. Tome nota de tudo o que vê. Porém, não vá demasiado longe: isto é um “Sprint” de Micro-
-Mapeamento e não o Mapeamento de Comunidade do Roots & Shoots completo!



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

PASSO QUATRO: Começar!

“Sprint” de micro-mapeamento ambiental do Roots & Shoots
Que tipo de mapa usar?

Papel e caneta
Aventura digital 
através do Google 
Maps Engine Lite

PASSO DOIS: Mapear as seguintes característícas ambientais

PASSO TRÊS: Identificar um problema ambiental

Marcar áreas verdes como jardins e parques
Marcar todas as árvores e identificar a espécie, se possível
Marcar todas as plantas, arbustos ou flores e identificar as espécies, se possível
Marcar quaisquer elementos de água como drenos de tempestades, riachos, lagos, rios e canais
Marcar quaisquer paisagens como florestas, desertos, montanhas, etc.
Marcar quaisquer outras características ambientais que estiverem ao seu redor

Como é que as pessoas e os animais beneficiam do ambiente na zona que foi mapeada?
Quais são as qualidades que fazem dessa zona um bom habitat ambiental?
Quais são as qualidades ambientais que faltam na zona mapeada?
Qual seria a primeira coisa que poderia ser feita na zona para tornar o lugar ambientalmente melhor?

Agora descreva um projecto ou acção que pode ser posto em prática, neste momento, para melhorar o ambiente da 
comunidade. Precisa de algumas ideias? Veja os nossos exemplos abaixo.

Com o apoio da sua família, amigos ou escola, trabalhem em conjunto para completar a acção que foi identificada 
e que fará a diferença.

No Roots & Shoots, nós vemos as ligações entre todos os elementos do ambiente, que incluem pessoas e 
animais. Por isso, vamos reflectir.
          Descreva uma forma como o projecto vai ter impacto nas pessoas, directa ou indirectamente
          Descreva uma forma como o projecto vai ter impacto nos animais, directa ou indirectamente

Todo o indivíduo interessa. 
Todo o indivíduo tem um papel a jogar. 
Todo o indivíduo faz a diferença.



Notas sobre o “Sprint” de Micro-Mapeamento:
       Isto é uma versão encurtada do Mapeamento de Comunidade do Roots & Shoots. Pode acessar ao processo completo 
no nosso site. Nós encorajamos todos os membros Roots & Shoots a fazer o Mapeamento de Comunidade completo para 
uma actividade cujo plano é ser um projecto local de longo-termo. Tente este Mapeamento para uma investigação mais 
profunda sobre a comunidade, para que possa ter um impacto maior nas necessidades da comunidade.
              O projecto identificado neste “Sprint” de Micro-Mapeamento deve ser possível de ser feito em menos de um dia, com 
o mínimo de planeamento possível.

“Nós temos a escolha de usar a dádiva da nossa vida para fazer a diferença.
Depende de nós que tipo de diferença vamos fazer.” — Dra. Jane Goodall

“Sprint” de micro-mapeamento ambiental do Roots & Shoots

Todo o indivíduo interessa. 
Todo o indivíduo tem um papel a jogar. 
Todo o indivíduo faz a diferença.
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Exemplos de micro-projectos:
Criar um micro-habitat para vida selvagem - mesmo um lugar pequeno pode criar uma casa para os animais locais, 
répteis e insectos. Por exemplo, um jardim de borboletas ou um grupo de plantas endémicas (nativas);
Poluição de plástico — Nota alguma poluição de plástico à volta da sua escola ou bairro? Comece um projecto do 
“saco reutilizável” ou da “garrafa de água”. Coleccione compromissos de amigos, família e comunidade para parar 
o uso e consumo de plástico descartável.
Colectar dejetos animais — os dejetos animais são um grande contribuinte para a poluição de água. Faça uma 
limpeza; faça cartazes que incentivem a apanhar os dejetos animais ou crie um depósito para os dejetos, de forma limpeza; faça cartazes que incentivem a apanhar os dejetos animais ou crie um depósito para os dejetos, de forma 
a mantê-los longe dos recursos aquíferos.

PASSO CINCO: Partilhar o projecto!
Lembre-se, Jane Goodall acredita que cada um de nós pode fazer a diferença e que, se todos nós fizermos a diferença, 
poderemos mudar o mundo!

Vá a www.rootsandshootsportugal.org e conte-nos o seu projecto (em ”Envolver-se” - “Inscrever o seu grupo”). 
Torne-se um membro da nossa rede de mudança positiva para todos os seres vivos. Mostre ao mundo que se importa e 
que fez a diferença.


