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  O Roots & Shoots é um programa que nos inspira, ensina, permite divertir-nos e 
fazer a diferença - todos juntos. Ao longo deste guia Roots & Shoots para famílias, 
receberão orientação e apoio para criar um projecto na vossa comunidade que fará a 
diferença, enquanto aprendem e ganham inspiração como família. Talvez queiram, 
em família, fazer algo que combata as dificuldades/problemas da vossa comunidade e 
do nosso planeta — focando-se em questões como justiça social, poluição, alterações 
climáticas, entre outros...
  Este guia ajuda  Este guia ajudar-vos-á a ganhar uma maior noção da vossa comunidade, dos 
problemas que vos interessam, da vossa capacidade de agir e de que tipo de mudança 
poderão gerar, através dum projecto.

  Este guia servirá como recurso para o Modelo Roots & Shoots. 
  O modelo Roots & Shoots foi criado a partir do conceito de 
aprendizagem de serviço, ou seja, usar projectos de serviço
comunitário para aprender, cultivar compaixão e fazer o bem
à sua à sua volta. 
  O Modelo é centrado na Fórmula dos 4 Passos do Roots & Shoots, 
que guia cada indivíduo através de vários passos: interessar-se, 
observar a comunidade, planear, executar o projecto
e celebrar o trabalho árduo! 

  Quando tiverem terminado, o vosso projecto Roots & Shoots 
terá tido um impacto positivo para as pessoas, animais 
e/ou ambiente na e/ou ambiente na vossa comunidade.

INTRODUÇÃO: BEM-VINDOS AO GUIA 
ROOTS & SHOOTS PARA FAMÍLIAS

O GUIA PARA UM PROJECTO ROOTS & SHOOTS QUE 
FARÁ A DIFERENÇA



  Ao envolverem-se em projectos Roots & Shoots, os jovens 
e crianças vão cultivar características compassivas, como 
empatia, resiliência e esperança, ao mesmo tempo que 
se sentem incentivados/as a agir conscientemente. 

  Envolverem-se em projectos como família vai permitir 
passarem tempo de qualidade juntos, unindo-vos e gerando 
novas formas de comunicação entre crianças e adultos, 
permitindo educar e debater problemas, permitindo educar e debater problemas, valores e ideias 
importantes. 
Participar no Roots & Shoots em família pode ser definido 
de várias formas, seja a famíllia nuclear, a família escolhida 
e todas as formas de família que possam imaginar!

DICA:Pensem noutra família ou outras pessoas que podem convidar para 
fazer parte da acção. O vosso grupo pode incluir avós, avôs, tias, tios, 
primos, primas, amigos e até animais de estimação!

INTRODUÇÃO
  Através deste modelo, irão pôr em prática actividade que ajudarão a crescer as características 
compassivas R&S. Estas foram identificadas por vários jovens como essenciais para a ser um 
decisor compassivo. Desta maneira, ao construir um mundo melhor, vão também tornar-se 
pessoas melhores.

  À medida que o projecto ganha forma, certifiquem-se que se tornam membro(s) da nossa 
comunidade, através do nosso site (Envolver-se >> Inscrever o seu grupo). 

    Partilhar a história da vossafamília poderá inspirar outros a usar a suas vozes e acções para 
mudarem o mundo também!

“Todos os indivíduos têm um papel. 
Todos os indivíduos fazem a diferença.”

Jane Goodall, 
Fundadora do Instituto Jane Goodall, Mensageira da Paz da ONU

BENEFÍCIOS DE APRENDIZAGEM 
DE SERVIÇO ROOTS & SHOOTS 
PARA FAMÍLIAS



COMEÇAR COM O ROOTS & SHOOTS

SOBRE O ROOTS & SHOOTS

A FÓRMULA DOS 4 PASSOS
ROOTS & SHOOTS

PASSO 1: INTERESSAR-SE

PASSO 2: OBSERVAR

PASSO 3: AGIR

PASSO 4: CELEBRAR

  O Roots & Shoots, programa do Instituto 
Jane Goodall, é um movimento global 
liderado por crianças e jovens diferentes 
entre si, mas com um objectivo em 
comum: melhorar o mundo.
  O R&S começou na   O R&S começou na Tanzânia, numa con-
versa entre Jane Goodall e um grupo de 
estudantes sentiram que todas as pessoas 
poderiam fazer uma diferença no mundo, 
independentemente de quem eram e de 
onde viviam. A mudança era criada pela 
acção nas suas próprias comunidades.
  O Roots & Shoots agrega pessoas 
apaixonadas em quase 100 países e 
incentiva-las a usarem a sua voz, agência e 
convicção para agirem. Juntas estão a 
construir um mundo melhor para pessoas, 
outros animais e o ambiente que partilham.

Podem descobrir mais em 
rootsandshootsportugal.com e seguirootsandshootsportugal.com e seguir-nos 
em @rootsandshootsportugal

 Interessar-se significa explorar projectos, 
pessoas e histórias que vos inspiram! Em todo 
o mundo, muitos agentes de mudança, 
como como vocês, espalham esperança através das 
suas acções. Ao ver o que é possível a partir 
desses exemplos, vocês serão capaz de focar a 
vossa paixão e dar-lhe um propósito.

  Observar é um passo-chave em 
compreender os recursos ou falhas na 
comunidade, mas também para descobrir
a vossa identidade e papel a desempenhar. 
  Neste pass  Neste passo, receberão as ferramentas para 
compreender melhor os pontos fortes e os 
pontos fracos da comunidade, que são as 
sementes para depois pensar num projecto 
gerador de mudança.

  Esta é uma das melhores partes:
fazer com que o projecto aconteça. Assim 
que tiverem completado o Passo 2, terão 
uma ideia para um possível projecto. 
  No Passo 3, receberão as ferramentas para 
planear e executar o vosso projecto 
comunitáricomunitário. O céu é o limite!

Uma grande parte de ser um criador de 
mudança é reflectir no projecto, medir o 
seu impacto e celebrar o seu sucesso! 
Ao fazer isto e partilhar connosco o 
vosso projecto, estarão também a 
cultivar uma característica compassiva 
Roots & Shoots: inspirar os outros.



  Todos os dias, cada um de nós tem a oportunidade de tomar decisões que terão impacto 
em outras pessoas, animais e no planeta que partilhamos. Ao trabalharem no vosso 
projecto Roots & Shoots, a vossa família irá desenvolver e praticar características 
compassivas Roots & Shoots, escolhidas por jovens líderes para representar capacidades 
essenciais e comportamentos de decisores compassivos. Vamos conhecer as características 
compassivas!

 Reflecte sobre as suas crenças 
para considerar como é que as 
suas acções afectam o mundo 
à sua volta.

 Compreende os sentimentos 
para além dos próprios, ao ver 
as situações/questões através 
da lente dos outros.

 Dá um exemplo positivo às 
pessoas à sua volta.

 Mantém-se positivo/a e 
comprometido/a em alcançar
o seu objectivo.

 Abraça dificuldades e 
ultrapassa contrariedades.

 Abraça a inspiração e 
participação dos outros, 
aceitando novas ideias e 
perspectivas.

 Trabalha bem em equipa e 
interage com os colegas de 
forma a aproveitar as 
características únicas e 
individuais de cada elemento.

 Toma decisões que se alinham 
com o compromisso de ter um 
impacto positivo em questões 
importantes.

Explora um tópico de todos o 
ângulos, antes de tomar uma 
decisão.

INTROSPECTIVO/A

EMPÁTICO/A

INSPIRADOR/A ESPERANÇOSO/A E 
OPTIMISTA

ADAPTÁVEL E 
RESILIENTE

COLABORA E COMUNICA 
ABERGAMENTE

JOGA EM EQUIPA

AGE COM PROPÓSITO PENSA CRITICAMENTE

COMEÇAR
O que são as características compassivas?

CAPACIDADES E CARACTERÍSTICAS DE LIDERANÇA COMPASSIVA



DICA:Não sabem por onde começar?Façam o download em: 
Recursos >> Mapear a comunidade

Identificar um 
projecto pontual

Identificar um
projecto de longo prazo

MAPEAMENTO
PARA CRIANÇAS

1 hora

MAPEAMENTO
BÁSICO DA 
COMUNIDADE

1 a 2 horas

MAPEAMENTO
DIGITAL
[MY MAPS]

2 a 3 horas

Opções offline

Desenvolver capacidades
digitais

Aceder a dados públicos
(para incluir)

Colaborar num mapa
digital com várias pessoas

Para usar em casa

Usem a tabela abaixo para escolher um dos mapeamentos de comunidade que vos ajudará 
a pensar criticamente sobre onde vivem, quais são as necessidades da vossa comunidade 
e quais os recursos que vos ajudarão a ser bem-sucedidos.

PASSO 2: OBSERVAR

ACTIVIDADE:

Depois de terem terminado o mapa, reflictam 
durante uns minutos no que a vossa família 
aprendeu sobre a comunidade ao mapeá-la.

Como é ser uma família nessa comunidade? 
Partilhem o que sentem ao viver nesse bairro e 
discutam as diferentes respostas de cada um.
Comparem com outras comunidades onde já 
viveram. Como era ser uma família nessas 
comunidades/bairros?
Há desafios ou benefícios específicos que famílias Há desafios ou benefícios específicos que famílias 
ou indivíduos tenham, na vossa comunidade?



  Se a vossa família estiver com dúvidas sobre que questão abordar na 
comunidade, não temam! No Roots & Shoots, toda a gente pode tornar-se 
especialista. Com o Mapeamento da comunidade, poderão usar o mesmo 
método que os cientistas e especialistas de campo no Instituto Jane Goodall 
usam para explorar a comunidade local e identificar os pontos fortes e 
fracos, para que possam agir com propósito e fazer a diferença.

  Através do mapeamento da comunidade, 
Seraphina foi capaz de descobrir as árvores 
com flor nativas da sua zona, contribuindo para 
a sua decisão sobre quais seriam as melhores 
árvores a plantar para polinizadores.

  Quando Se  Quando Seraphina ficou pronta para aumentar 
o seu projecto R&S para lá do seu jardim, usou 
o mapeamento da comunidade para identificar 
áreas na comunidade que se poderiam tornar 
santuários de abelhas, como os grandes jardins 
à volta dos bairros.

  Continuem a ler pa  Continuem a ler para saber como Seraphina 
trabalhou com os seus 
vizinhos!

DICA:
A vossa família pode já ter uma ideia para o projecto que quer fazer e isso é 
fantástico! Experimentem mapear a comunidade para ajudar a visualizar de que 
forma é que o projecto é necessário na comunidade e identificar os recursos que 
são necessários para o concretizar. Ao visualizar a comunidade, ganham uma 
maior compreensão das relações interligadas entre humanos, outros animais e o 
ambiente, considerando as vantagens e possíveis barreiras do projecto em mente.

Santuário de abelhas da Seraphina: 
mapeamento

MAPEAMENTO DA COMUNIDADE

PASSO 2: OBSERVAR



Mergulhe mais fundo no 
Roots & Shoots. Procurem 

no nosso site, em
Recursos >> 

Ganhar inspiração

APRENDER MAIS:

ACTIVIDADE:

Grupo de família: activar! É o momento da vossa família colaborar e 
discutir o que vos inspira, as vossas paixões e como é que poderão 
deixar a vossa marca, através dum projecto Roots & Shoots.

Escrevam uma declaração de missão familiar. A declaração de missão é uma declaração 
curta (2 a 3 frases) que delineia porque é que o grupo familiar Roots & Shoots existe e 
o que pretende realizar.

Falem-nos do vosso grupo! Se ainda não o fizeram, tornem-se membros Roots & 
Shoots, através do nosso site (Envolver-se >> Inscrever o seu grupo).

Quem é o vosso grupo familiar?

PASSO 1: INTERESSAR-SE



  Seraphina descobriu o Roots & Shoots depois de ter lido o livro I Am Jane 
Goodall, por Brad Meltzer. A história de Jane inspirou-a a usar as suas ideias 
e voz para agir. 
  Seraphina descobriu o site Roots & Shoots e começou a ler sobre projectos 
no mundo inteiro. Ela preocupava-se com proteger as abelhas e, por isso, o 
projecto começou com alguma investigação sobre polinizadores locais e o que 
ela poderia fazer para os ajudar. O projecto começou no jardim de sua casa.
Aprenderão mais sobre o projecto da SeAprenderão mais sobre o projecto da Seraphina ao longo deste guia!

  O projecto Roots & Shoots de Ashley pretendia aumentar o acesso a 
momentos de aprendizagem intemomentos de aprendizagem inter-cultural para jovens, a partir da suas casas 
com a ajuda de tecnologia. Este projecto convida jovens de todo o mundo a 
participar em saídas de campo virtuais (através de video-conferências), com a 
presença de oradores convidados de ONGs. Este projecto pretende abrir 
espaço a comunidades mais marginalizadas para entrarem no debate sobre 
justiça ambiental.

  Durante o secundário, Jesús apercebeu-se do fosso de riqueza na sua 
comunidade e da necessidade de ajuda financeira nas casas de muitos dos 
seus vizinhos. O seu grupo R&S decidiu agir. O grupo obteve certificações para 
poder oferecer consultas regulares para preparar declarações fiscais a famílias 
e indivíduos de baixa renda. 
  Jesús ainda ajuda a sua comunidade at  Jesús ainda ajuda a sua comunidade através do seu projecto R&S todos os 
anos, mesmo depois de ter terminado a universidade.

Seraphina W, 7 anos, Membro Roots & Shoots

Jesús T., 24 anos, Membro Roots & Shoots

Ashley L, 16 anos, Membro do Conselho Americano 
(EUA) de Liderança de Jovens do Roots & Shoots

JOVENS LÍDERES FAZEM UMA GRANDE DIFERENÇA
  Nem toda a gente sabe o que quer fazer da sua vida desde pequeno, nem quer 
(ou pode) viajar pelo mundo inteiro a espalhar a sua mensagem. Porém, fazer a diferença na 
nossa comunidade, ou mesmo no nosso jardim, pode ter um impacto positivo significativo. Centenas 
de milhares de jovens em todo o mundo decidiram agir através do Roots & Shoots e estão a fazer 
exactamente isso! Vamos conhecer alguns.

PASSO 1: INTERESSAR-SE



“Lembra-te de trabalhar arduamente, 
aproveitar todas as oportunidades 
e nunca desistir.”

Vanne, Mãe de Jane

Ver os filmes JANE e 
Jane Goodall: The Hope

PASSO 1: INTERESSAR-SE

APRENDER MAIS:

ACTIVIDADE:

Aprender sobre o nome Roots & Shoots e reflectir sobre as 
estruturas de apoio e paixões dos membros do grupo.

Como grupo, façam a actividade Árvore da Esperança (Envolver-se >> Roots & Shoots em Família 
>> Árvore da Esperança). Discutam sobre o significado da citação de Jane.
Individualmente, peça a cada membro para criar a sua própria Árvore da Esperança e partilhem 
uns com os outros.
Como grupo, discutam que sistemas de apoio e paixões partilham. Enquanto estiverem a escolher 
o vosso projecto no Passo 3, mantenham estes sistemas e paixões partilhados em mente.
Se estiSe estiverem a precisar de ser mais criativos, façam uma pausa para reflectir com a actividade 
“Desenhando Frases” (Envolver-se >> Roots & Shoots em Família >> Desenhando Frases).



PASSO 1: INTERESSAR-SE
  Interessem-se, usando como ponto de partida os exemplos de agentes 
de mudança, como Jane Goodall. Leiam sobre jovens que usaram as 
suas vozes e ideias para gerar acção em questões que lhes interessavam 
e preocupação. Deixem que estas histórias inspirem a vossa imaginação 
e guiem a vossa introspecção, à medida que a vossa família considera o 
impacto que o vosso projecto terá nas pessoas, nos animais e no
ambiente da vossa comunidade.

  Jane Goodall nasceu em Bournemouth, Inglaterra. Jane sempre disse que nasceu a adorar animais.
Inspirada por livros como Tarzan e Dr. Doolittle, estava determinada a estudá-los no seu habitat 
natunatural e escrever os seus próprios livros sobre os animais. Apesar de não ter muito dinheiro e de ter 
crescido durante a Segunda Guerra Mundial, Jane trabalhou arduamente. Fez um curso de secretária e 
guardou dinheiro suficiente para seguir o seu sonho. Aos 23 anos, aproveitou a oportunidade de visitar 
uma amiga no Quénia. Numa combinação entre sorte e o seu conhecimento de trabalho secretarial e 
vida selvagem, Jane foi posta em contacto com o antropólogo e paleontólogo Louis Leakey. Leakey, ao 
ver a sua paixão, abertura de espírito e capacidade de observação, propôs a Jane (na altura com 26 
anos) ir estudar chimpanzés selvagens no Gombe, Tanzânia.

  Apesar dos desafios iniciais, Jane nunca desistiu e tornou-se a   Apesar dos desafios iniciais, Jane nunca desistiu e tornou-se a 
primeira pessoa a formalmente descobrir que os chimpanzés, 
os nossos antepassados vivos mais próximos, têm personalidades,
 compaixão, inteligência, conseguem fazer e usar ferramentas 
como os humanos! 
  Ao longo do tempo, Jane apercebeu-se dos 
muitos problemas que os chimpanzés, os humanos e o planeta 
enfrentenfrentavam. Nesse momento, decidiu abandonar a floresta 
como cientista e tornar-se activista, para incentivar a acção em 
nome de todos os seres vivos. Normalmente, viaja 300 dias no 
ano, incentivando as pessoas a fazerem o bem.

Descubra mais, visitando o nosso site.

“As raízes espalham-se pelo subsolo e fazem uma 
base forte. Os rebentos parecem muito frágeis, 
mas, para chegarem até à luz, conseguem partir 
paredes de tijolo. Centenas e milhares de raízes e 
rebentos, centenas e milhares de jovens no mundo 
inteiro conseguem partir paredes e fazer a diferença”.

Jane Goodall, 
FundadoFundadora do Instituto Jane Goodall, Mensageira da Paz da ONU

CONHECER JANE GOODALL



DICA:Se o grupo quiser completar este exercício juntos sem imprimir, usem um monitor onde toda a gente consiga ver.

ACTIVIDADE:

Como família, vejam as características compassivas. Reflictam em 
cada uma delas, identifiquem as características que cada pessoa na 
família tem e as características que cada gostaria de cultivar.

Juntos, revejam e releiam as 9 características de um decisor compassivo.
Partilhem essa tabela com todos os membros do grupo (se tiverem membros do grupo 
fora da família nuclear).
Partilhem os resultados e discutam: “Os teus fortes eram o que esperavas? Houve 
alguma coisa que te tenha surpreendido? Quais são os fortes da tua família, como 
grupo?”
Olhar paOlhar para o futuro: Enquanto estiverem a trabalhar no projecto, reconheçam quando 
um membro da família estiver a demonstrar uma das características compassivas. 
Incentivem-se a praticar outras características que não sejam tão inatas.

COMEÇAR



GLOSSÁRIO DE ACÇÃO
            Introspectivo/a: Reflecte sobre as suas crenças para considerar como é que as suas acções afectam 
                                       o mundo à sua volta.

            Joga em equipa: Trabalha bem em equipa e interage com os colegas de forma a aproveitar as 
                                      características únicas e individuais de cada elemento do grupo.

            Pensa criticamente: Explora um tópico de todos o ângulos, antes de fazer uma decisão bem pensada.

Grupos: No R&S, duas ou mais pessoas a trabalhar juntas como membros R&S, tipicamente 
relacionado com um ou mais projectos.relacionado com um ou mais projectos.

Membros: No R&S, alguém que se considera parte do programa R&S (em sentido lato).

Fórmula dos 4 Passos do R&S: A fórmula dos 4 passos R&S ajuda a desenvolver as capacidades e 
as características compassivas R&S, ao transformar as ideias em projectos de mudança.

Modelo Roots & Shoots: Esta é a pedagogia do Roots & Shoots. Participar no Roots & Shoots, ao 
usar o seu método e a fórmula dos 4 Passos vai desenvolver as características compassivas R&S para 
uma melhor capacidade de decisão no dia-a-dia e como líderes, para pessoas, animais e o ambiente.

Programa Roots & Shoots: Um programa do Instituto Jane Goodall. Um movimento global de 
juventude  incentivada a usar a sua voz e acções para tomar decisões compassivas, influenciando e 
liderando mudanças nas suas comunidades.

Projecto Roots & Shoots: Acções que a juventude (e/ou juventude apoiada por mentores/tutores/
educadores) desenham e eeducadores) desenham e executam através do modelo R&S. Geralmente, através da criação física de 
algo para a sua comunidade. Os projectos ajudam a demonstrar características compassivas.

Juventude: Tipicamente usada no R&S para fazer referência aos membros jovens, com um ênfase na 
sua energia e paixão. Nota: Jane Goodall refere-se a “jovens” como todas as pessoas que, de qualquer 
idade, têm a energia e o entusiasmo para tornar o mundo um lugar melhor.

PASSO 1: ENVOLVER-SE
Envolver-se e interessar-se em perceber os 
problemas na comunidade local/global.

PASSO 2: OBSERVAR
Observar/mapear a comunidade, de forma a 
identificar características chave (incluindo desafios 
e soluções).e soluções).

PASSO 3: AGIR
Planear, organizar e implementar um projecto de 
serviço, ao compreender o papel de cada membro 
da equipa, estabelecendo prazos, colaborando com 
comunidade, entre outros.

PASSO 4: CELEBRAR
Medir o impacto e celebMedir o impacto e celebrar o sucesso.



GLOSSÁRIO DE ACÇÃO

Agente de mudança: Alguém que deseja ver mudanças no mundo e, com conhecimento, faz com que 
a mudança aconteça (o termo change-maker foi criado e cunhado pela associação Ashoka).

Decisor compassivo: No Roots & Shoots, alguém que está a cultivar as suas características 
compassivas.

Características compassivas: Características desenvolvidas e cultivadas a partir do modelo R&S. 
Representam capacidades essenciais e comportamentos de indivíduos que serão decisores 
compassivos, no seu quotidiano e como líderes, para pessoas, outros animais e o ambiente.

                        Age com propósito: Toma decisões que se alinham com um compromisso de ter um impacto positivo 
                                          em questões importantes.

            Adaptável e resiliente: Abraça as dificuldades e ultrapassa as contrariedades.

            Colabora e comunica abertamente: Abraça a inspiração e participação dos outros, aceitando novas 
                                                                   ideias e perspectivas.

            Empático/a: Compreende os sentimentos para além dos próprios, ao ver as situações/questões 
                                através da lente dos outros.

                        Esperançoso/a e optimista: Mantém-se positivo e comprometido/a em atingir o(s) seu(s) objectivo(s).

            Inspirador/a: Dá um exemplo positivo às pessoas à sua volta.



DICA:Considerem todo o tipo de dados que podem recolher sobre o vosso projecto (por exemplo, podem recolher o número de árvores que plantaram, cartas que escreveram, 
pessoas que educaram) e que tipo de desafios outras pessoas poderão enfrentar, no caso 
de fazerem um projecto semelhante.

Façam oficialmente parte da Família Roots & Shoots! É o momento de inscrever o vosso 
grupo no nosso site, ou de nos contarem sobre os vossos últimos progressos.
Inspirem os vossos pares! Pensem na melhor maneira de espalhar projecto pela 
comunidade. Pode ser avisando o público para o problema que o vosso grupo quis 
resolver, seja criar um “álbum de recortes” digital com as diferenças que promoveram… 
Podem inspirar de várias maneiras. Podem enviar-nos, por email, fotografias e vídeos 
do vosso projecto!
PPartilhem nas redes sociais! Publiquem o vosso projecto, o vosso álbum de recortes, 
vídeos ou fotografias. Falem connosco e identifiquem-nos em
@rootsandshootsportugal
Comecem a planear o vosso próximo projecto Roots & Shoots.

Há muitas formas de celebrar o que conseguiram concretizar 
através do vosso projecto, mesmo se for a partir de casa.

ACTIVIDADE:

PARTILHAR O IMPACTO

PASSO 4: CELEBRAR



  De forma a ajudar partilhar a sua mensagem e celebrar o sucesso continua-
do do projecto, a Seraphina e o seu grupo decidiu começar uma conta de 
instagram dedicada ao projecto. Poderão ver em @seraphinasbeesanctuary

  À medida que os projectos progrediram, o grupo Roots & Shoots da 
Seraphina vai mantendo o Roots & Shoots EUA a par. No ano passado, 
completaram mais que três projectos e, por isso, receberam um Certificado 
de Reconhecimento assinado pela Jane Goodall.

Santuário de Abelhas da Seraphina: 
Celebrar Partilhando

Revejam e discutam as 9 características compassivas dum agente de mudança.
Repitam essa actividade.
Comparem  com as vossas respostas no início do guia. Falem entre família sobre os resultados. 
Viram algum crescimento? Valorizem-se uns aos outros nas características que viram ser praticadas e 
melhoradas.

Revisitar a actividades das características compassivas, que fizeram na introdução.

ACTIVIDADE:

  Alguns projectos podem ocupar apenas uma tarde a planear e 
implementar, enquanto outros podem demorar vários meses. 
Celebrar, reflectir o vosso impacto e inspirar outros através da 
partilha do vosso projecto é uma parte importante de ser um 
agende de mudança no Roots & Shoots. Quando completarem o 
vosso projecto, dediquem tempo a celebrá-lo!
  O projecto da   O projecto da vossa família vai ajudar a estarmos mais perto dum 
mundo melhor para pessoas, outros animais e o ambiente. 
  Este último passo ajuda-nos a reflectir sobre os sucessos e os 
desafios, mas também a dar valor a todo o trabalho fantástico que 
fizeram e tudo o que aprenderam ao longo do caminho. Também vos 
dá uma oportunidade para partilhar o que concretizaram e inspira 
outros a juntarem-se a vocês para fazer a diferença.

REFLECTIR NO VOSSO CRESCIMENTO

PASSO 4: CELEBRAR



O QUE É A COLABORAÇÃO COMUNITÁRIA?

  A Rhea (líder Roots & Shoots) começou um 
projecto paprojecto para ajudar os estudantes que tinham 
dificuldades em acompanhar o trabalho da 
escola em casa. O objectivo do projecto era 
emparelhar crianças com voluntários da escola 
secundária para tutorias virtuais. Ao colaborar 
com a comunidade alargada da escola, o 
projecto liga colegas paprojecto liga colegas para oferecer apoio a 
partir de casa.

Voluntariado e Recursos

  No mapa da comunidade, um grupo 
Roots & Shoots observou e identificou 
um local vazio que ainda não tinha 
planos de construção, e estava 
preocupado com a possibilidade do 
impacto no seu abastecimento de 
água. O grupo pesquisou a sua 
empresa de abastecimento de água empresa de abastecimento de água 
local, falou com especialistas e 
trabalhou com o centro comunitário 
para construir um sistema de 
monitorização de água.

Vozes Jovens na 
Comunidade

  O Santuário de abelhas da Seraphina pôde crescer através da 
colaboração comunitária. A Seraphina falou na sua escola sobre o 
seu projecto e rapidamente recebeu convites doutros membros da 
comunidade para ajudar a criar santuários próprios e educá-los em 
conservação de abelhas. Ao trabalhar com os membros da 
comunidade e ao usar o mapeamento da comunidade, a Secomunidade e ao usar o mapeamento da comunidade, a Seraphina 
conseguiu reconhecer a necessidade de começar a replantas árvores 
nativas depois do furacão.

Santuário de Abelhas da Seraphina: Incentivar Outros

PASSO 3: AGIR



  Colaborar com diferentes membros da comunidade ou negócios/organizações 
locais pode ajudar a iniciar o projecto. Melhor ainda, irá aumentar as vossas 
ligações com os outros na vossa comunidade! Mesmo se a vossa família estiver 
a fazer um projecto em casa, colaboradores da comunidade poderão ajudar ou 
melhorar o vosso trabalho, ao fornecer uma perspectiva única, materiais 
necessários e recursos.

COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE

ACTIVIDADE:

Assim que o grupo tiver decidido o 
projecto, está na altura se organizarem. 
Considerem os vossos objectivos a 
curto e a longo prazo e os passos 
necessários para que o projecto seja 
bem-sucedido.

Nesta actividade, irão responder a questões 
importantes sobre detalhes do projecto. Juntem 
o vosso grupo e façam uma chuva-de-ideias.
Recolham as vossas notas do Passo 2: 
Mapeamento da Comunidade e tenham-nas à 
mão.
RRespondam às questões no Guia de planeamento 
de projecto, para identificar “o quê, como, onde, 
quando e quem”.

PASSO 3: AGIR

DICA:Revisitem o vosso mapa da comunidade. Há algum recurso que identificaram e 
que possa ajudar?

DICA:Mantenham em mente que muitos negócios e organizações podem oferecer ajuda através de doações, empréstimo de materiais ou conhecimento/experiência. Encoraje 
os membros jovens do grupo a usar o poder da sua voz e a contactar possíveis 
colaboradores.



É o momento de identificar o projecto. Quer já tenham o 
projecto decidido antes do mapeamento, quer tenham uma 
lista de potenciais projectos depois do mapeamento, é 
preciso chegar a uma decisão do problema que querem 
resolver.

DICA:Se tiverem dificuldade em escolher um projecto, usem um dos métodos de voto. Vejam no nosso site 
em Recursos >> Escolher um projecto
Guardem as outras ideias para projectos futuros.

  Quando o projecto de começou, o objectivo a 
curto-prazo da Seraphina era construir um 
jardim polinizador no jardim de sua casa. Os 
seus objectivos a longo-prazo eram educar os 
colegas sobre a importância dos polinizadores e 
como poderiam criar um ambiente que apoiasse 
as populações de abelhas.

  O grupo   O grupo Roots & Shoots da Seraphina (que 
incluía membros da sua família) eincluía membros da sua família) evoluiu, com o 
confronto com a devastação na comunidade, 
criada por um furacão recente. Ao observar e 
mapear os desafios da sua zona, foram capazes 
de agir com propósito e reordenar o projecto 
para maximizar o seu impacto positivo. Agora o 
grupo está a trabalhar para replantas árvores 
natinativas na comunidade!

Santuário de Abelhas da Seraphina: 
metas de crescimento

ESCOLHER E PLANEAR 
O PROJECTO

PASSO 3: AGIR


