
PARTE UM: OBSERVAR A COMUNIDADE

PARTE DOIS: PREPARAR O MAPA

MAPEAMENTO BÁSICO DE COMUNIDADE

MATERIAIS

Use 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, outros animais e 
ambiente que compõe a comunidade.

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. 

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.

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

Desenhar, imprimir ou comprar um mapa da 
localização. Se estiver a mapear através dum 
código-postal ou localização específica, 3 ou 8 
km’s é suficiente. Se for o campus universitário, 
peça um mapa na secretaria. Se estiver a usar 
um mapa comprado, desenhe um raio à volta da 
comunidade.comunidade.

AMOSTRA DE PERGUNTAS-GUIA:

AMOSTRA DE PERGUNTAS-GUIA:

DESAFIO OPCIONAL:

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

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

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/água, brincam ou onde 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 
comunidade?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?

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?

Mapa (impresso, comprado 
ou desenhado à mão)
Opcional: Internet
Opcional: Google My Maps 
(o PDF deste mapeamento 
está disponível no nosso site)

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?



MAPEAMENTO BÁSICO DE COMUNIDADE

PARTE TRÊS: MARCAR OS ATRIBUTOS DA COMUNIDADE

GLOSSÁRIO DE HABILIDADES E CARACTERÍSTICAS COMPASSIVAS PRATICADAS DURANTE O MAPEAMENTO 

PENSAMENTO CRÍTICO

EMPATIA

COLABORAÇÃO

INTROSPECÇÃO

PARTE QUARTO: REFLEXÃO

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.

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

Em seguida, aplique o Passo três da fórmula Roots & Shoots (Passo Três: Agir) e use o seu mapa para desenhar 
uma campanha que sirva uma necessidade da sua comunidade. Visite o nosso site “Recursos - Ganhar inspiração”

AMOSTRA DE PERGUNTAS-GUIA:

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.

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.

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.

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:

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


