


As Florestas são os habitats mais produtivos e biodiversos no mundo e também têm um papel essencial na luta contra as mudanças 
climáticas. Elas cobrem cerca de um terço da massa da terra!
 Até agora, 1.3 milhões de espécies animais e vegetais são conhecidas nas florestas.
 Elas também dão água, comida e sustento a biliões de pessoas no mundo inteiro.
 As florestas também desempenham um papel importante na luta contra as mudanças climáticas.
 A seguir aos oceanos, são o factor mais importante que influencia o clima global: decompõem 20-50 vezes mais carbono na sua 
vegetação do que qualquer outro ecossistema!
 Apesar disto, a desflorestação continua a piorar em todo o mundo…
 Como parte das celebrações do 30º aniversário do Roots & Shoots, esta campanha tem como objectivo envolver jovens a uma 
escala global! Dado que as florestas são encontradas praticamente em todo o lado do mundo, este tema une-nos e é uma óptima 
oportunidade para os membros Roots & Shoots se ligarem. 
 Gostaríamos de incentivar os jovens de todo o mundo a irem até às suas florestas e agirem!

AS NOSSAS FLORESTAS
“Sempre fui apaixonada por florestas…  Há alguma coisa nas árvores antigas que desperta uma grande paixão naqueles 
que se interesssam. Elas também são a nossa forma mais barata e eficiente de desacelerar o aquecimento global. A 
minha missão é criar um mundo onde possamos viver em harmonia com a natureza e, particularmente, com as 
florestas.” 

Jane Goodall, PhD, DBE, Fundadora do Instituto Jane Goodall & Mensageira da Paz nas Nações Unidas»



Começa uma acção, envia-nos fotografias ou videos: 
rootsandshootsportugal@gmail.com

Activos e juntos na Protecção 
das Florestas e do Clima

Esta campanha gostaria de 
chamar a atenção para a 

importância das florestas e as 
suas ameaças.

E levar  jovens de todo o mundo 
a agir.

Dia Internacional da Floresta
Será celebrado no dia 

21 de Março.
Cordialmente convidamos-te para 

fazer parte da campanha 
“Growing Together” 

e de tomar a iniciativa para agir 
sobre o tema das florestas, perto 

do dia 21 de Março.

CRESCERMOS JUNTOS



Actividades de Floresta 
- Para diferentes faixas etárias

Florestas do Mundo 
- Cartões informativos

- Actividades de partilha

Ajuda as florestas

Projectos Roots & Shoots
para inspiração

CONTEÚDOS



As Florestas são muito importantes!
Começa uma acção na tua floresta e envia-nos uma fotografia 

ou um vídeo sobre isso para: 
rootsandshootsportugal@gmail.com 

Aqui estão algumas ideias do que podes fazer na floresta, 
divididas por faixa etária. Claro que podes recorrer à tua 

criatividade e ter as tuas próprias ideias também!

Mal podemos esperar para saber sobre o teu projecto!

ACTIVIDADES DE FLORESTA 



Materiais: folhas, tintas e papel.

● Apanha diferentes folhas de 
diferentes formas e tamanhos. 
(Envolve o teu bebé nisto também).

● Cobre as folhas com tinta e 
pressiona no papel. 

● Observa  a sua aparência - as 
veias e as formas.

Pegadas
Materials: batatas, tintas e papel.

● Corta as batatas em diferentes formas 
de pegadas (usa/copia os modelos).

● Mergulha a “pegada” na tinta e 
pressiona no papel.

● Observa os diferentes tamanhos. De 
quem são as pegadas?

0-3 anos 
Impressão de folhas



Modelos de Pegadas
de Todo o Mundo

Lontra Rato 
almiscarado

Esquilo Gambá

Guaxinim Doninha

Cão

Coiote

Urso

Raposa

Coelho Hare

Alce Vaca

Castor



Modelos de Pegadas
de Espécies Africanas

ChimpanzéHipopótamo Impala

Chita

LeãoRinoceronte

Leopardo

Elefante



Veado vermelho
Cervus elaphus moral

Abetarda
Otis tarda 

Modelos de Pegadas
de espécies da Turquia

Íbis-eremita
Geronticus eremita 

Também existe em Portugal!



Modelos de Pegadas
de Espécies Endémicas do Chile

Guanaco                  
Lama guanicoe Taruca /  Guemal 

Hippocamelus antisensis 

Gato-chileno                   
Leopardus guigna 

Puma
Puma pumoides

Tartaruga
Testudines

https://en.wikipedia.org/wiki/Puma_pumoides


Modelos de Pegadas
de Espécies Endémicas da Argentina

Cardinal 
amarelo

Cardinalis

Papagaio falante
Amazona oratrix

Bugio preto
Alouatta caraya

Lobo guará
Chrysocyon 
brachyurusJaguar

Panthera onca



3 - 5 anos
Caça ao Tesouro: Texturas

Método: Vai para a rua (parque, floresta 
ou bosque).
● Como se fosse uma caça ao tesouro, 

procura texturas na natureza. 
Incentiva o teu filho a encontrar cada 
objecto ou textura.

● Exemplos: molhado, frio, quente, 
áspero, pesado, leve, mole, suave, 
rugoso, pontiagudo, etc.

Cobra ou Pássaro de Folhas

Materiais: Apanhar folhas e outros 
materiais na floresta.

● Escolhe um sítio.
● Usando a tua imaginação, cria uma 

cobra ou um pássaro com todos os 
materiais que encontrares!

● Não te esqueças de tirar uma 
fotografia e nos enviar.



3 - 5 anos
Torre de Madeira
Materiais:  Apanha o máximo de paus 
que conseguires encontrar.

● Encontra um lugar plano e desafia o 
grupo a ver quem consegue 
construir a maior torre!

● Ganham pontos extra as pessoas que 
conseguirem identificar a espécie de  
árvore dos paus que estão a usar. 

Jangada de Folhas

Materiais: Paus, folhas, musgo e fio.

● Encontra um rio ou curso de água 
na floresta que estás a visitar.

● Constrói uma jangada com os 
materiais naturais, como paus, 
folhas e musgo.

● Testa quão longe consegue ir, 
pondo-a em água. (Se a quiseres 
levar para casa, ata um fio antes de 
a pôr na água).



6 - 9 anos
Hotel de Insectos 
Materiais: Garrafa de plástico reciclada (se 
ficar fora de casa) ou caixa de madeira (se 
ficar na floresta), rolos de papel higiénico, 
pinhas, folhas, musgo, pedras, cartão.

● Corta um lado da garrafa, põe os 
materiais dentro, fazendo diferentes 
buracos e esconderijos para diferentes 
insectos - tem que ficar bem cheio!

● Põe na rua ou no jardim e vê que 
insectos a passam a usar como sua casa!

Roda da Árvore
Materiais: Folhas de árvore, papel, 
lápis, colchete, tesoura e cola.

● Corta 2 círculos de papel, um maior que o 
outro. Na borda externa do maior, desenha ou 
cola as folhas que apanharam e por baixo 
escrevam os nomes das árvores (de forma a 
serem tapados pelo círculo menor).

● Corta um pequeno quadrado junto à borda 
externa do círculo menor e põe por cima do 
círculo maior.

● Prende com um colchete. Agora podes 
decorar o resto e começar a aprender os 
nomes de todas as árvores da tua roda!



6 - 9 anos
As Folhas Respiram?
Materiais: Uma folha, uma taça ou copo de 
vidro, água morna e uma pedra (pesada o 
suficiente para prender a folha debaixo de 
água).
● Enche o copo com água morna, põe a 

folha e a pedra por cima para que a 
folha fique submergida.

● Deixa numa zona com sol e observem 
a folha durante 24/48 horas.

● Investigação científica: O que vês? O 
que está a acontecer? O que achas 
que a folha está a fazer?

Compostar numa Garrafa

Materiais: Garrafa de 2L vazia, terra, folhas, relva, 
papel de jornal, restos de comida ou outras coisas 
que tenhas em casa e possam ser compostadas.
● Corta o topo da garrafa, tira a etiqueta, lava e 

deixa secar. Na base, põe uma camada de terra 
e continua a alternar entre terra e material 
compostável. Quando a garrafa estiver pronta, 
põe um pouco de água para começar a 
compostar (não demasiada, mas de maneira a 
ficar tudo húmido).

● Deixa o teu composto num lugar que apanhe 
luz suficiente e deixa estar durante algumas 
semanas. Vê se muda todos os dias e mantém 
um registo! 

● Por favor, tira uma fotografia
e partilha connosco!



10 - 13 anos
Papel de Sementes
Materiais: Papel de rascunho ou papel higiénico, sementes, 
água e farinha. 
● Mistura farinha e água, ponham pingos desta 

pasta no papel (separadas por 2 cms) e ponham 1 
semente em cada pingo.

● Dobra o papel ao meio para que a linha de 
sementes fique completamente tapada. Deixa 
secar. Agora poderás usar as sementes durante 
muito tempo.

● Para as plantar, faz um buraco de 2 cms no solo e 
põe o bocado de papel com as sementes, tapando 
com mais solo. Rega e vê as plantas crescer!

● Não te esqueças de as regar e de que elas
precisam de sol para crescer.

Bombas de Sementes
Materiais: Diferentes sementes de flores (todas 
juntas serão 1 unidade), terra (5 unidades), água, 
argila em pó (4 unidades), uma taça e uma caixa de 
ovos vazia.
● Põe a terra e as sementes numa taça, mistura 

e vai juntando a argila aos poucos.
● Junta água e continua a misturar (adicionar  

água até ser possível amassar com as mãos).
● Pega numa pequena quantidade, faz uma 

bolinha e põe na caixa de ovos.
● Deixa secar por 1 ou 2 dias.
● Vê o melhor momento para plantar. Na 

Europa é entre Abril-Junho.
● Planta a bomba de sementes na terra e a 

chuva fará o resto! Estás a ajudar a salvar 
milhões de abelhas e outros 
Insectos com estas flores!



10 - 13 anos
Camadas da Floresta Tropical

Materiais: Caixas de cartão, rolos de 
papel higiénico, papel, plantas, animais 
modelo, tinta, cola e tesoura.

● Pesquisa informação sobre cada 
camada: Emergente, Copa, 
Sub-Bosque, Chão Florestal.

● Cria um modelo que represente cada 
camada.

● Perguntas-guia: O que vive aqui? 
Como será viver aqui?

Terrário
Materiais: Garrafa de plástico ou 
frasco, pedras ou cascalho, musgo (se 
conseguirem arranjar) e pequenas 
plantas ou cactos.
● Adiciona as pedras/cascalho 

dentro da garrafa ou jarro, planta 
as plantas, borrifa com água e 
fecha. Certifica-te que a tampa 
fica bem selada. 

● Observa o teu terrário: O que 
vês? O que está a acontecer ao 
longo do tempo? Toma notas de 
tudo o que vês e de todas as 
mudanças.



10 - 13 anos
Guarda Florestal
Material: Um cajado forte e conhecimento
sobre a floresta onde estão a ir. 

● Planeia um passeio em família a uma floresta. 
Pesquisa antes de ir.

● Decora o cajado de guia florestal e prepara-te.
● Como guarda florestal, podes guiar o grupo e 

dizer-lhes tudo o que aprendeste sobre a floresta. 
Também lhes podes mostrar tudo o que 
descobrires no caminho (pegadas de animais, 
árvores com formas estranhas, etc). Não te 
esqueças de explicar porque é tão importante 
tomar conta das nossas florestas.

● Se quiseres, podes passar o cajado a outro 
membro da família e amigo, para ser ele/a o/a

guarda e continuar a visita guiada.

Levantar pedras em equipa
Materiais: Um anel de madeira, lã orgânica
e uma pedra maior que o anel de madeira.

● Corta a lã em pedaços de 1,5 a 2 metros. Ata 
cada fio ao anel de madeira, certificando-te 
que todos têm o mesmo tamanho (mínimo 1 fio 
por cada pessoa que vai participar).

● Ponham o anel de madeira no chão e a pedra 
por cima do anel. Peguem nos cordões pelas 
pontas soltas e tentem transportar juntos a 
pedra no anel para um lugar escolhido antes, 
sem deixar cair a pedra.

● Se a pedra cair, terão que voltar ao início. 
Também poderão fazer por rondas, tentando 
superar o tempo recorde 
de cada um.



13+ anos
Ciência do Solo
Materials: Terra, areia, lama, 
3 jarros e água.

● Põe a terra, a areia e a lama em 
frascos separados. Junta água e fecha 
a tampa. Depois, abana cada frasco.

● Deixa por 24 horas e observa as 
diferenças. O que aconteceu? O que é 
diferente? Como mudou?

Inquérito geográfico
Pensa numa floresta tropical 
no mundo e.g. A Amazónia. (Vê
os cartões informativos para saber
mais). 
● Desenha uma tabela, responde às 

seguintes questões, pesquisando cada 
secção:
1. Onde é? 
2. Como é que é? 
3. Como são as pessoas lá? 
4. Quão desenvolvido é? 
5. Como chegou a este estado? 
6. Como é que está a mudar? Quais são as 
ameaças para a sua existência?



13+ anos
Papel Reciclado
Materiais: Jornais antigos, 1 moldura em madeira (da 
dimensão que queres papel), rede mosquiteiro, 2 
pedaços de algodão (por ex. uma t-shirt velha) do 
mesmo tamanho ou maior que a moldura, 2 placas de 
madeira, água, um recipiente grande (a moldura tem 
que caber lá dentro) e um liquidificador.
● Prende a rede à moldura, como se fosse uma 

peneira. Corta o jornal em pedaços pequenos e 
põe em água por alguns minutos.

● Passa o papel para o liquidificador, adiciona 
água e bate até não veres pedaços pequenos. Põe 
toda a mistura no recipiente, com a moldura na 
base. Quando a rede estiver cheia de papel, tira 
com cuidado.

● Corta a t-shirt em dois (peito / costas)
● Cobre a rede com uma parte da t-shirt e põe 

uma das placas de madeira por cima. 
Pressiona cuidadosamente.

● Tira o papel da moldura, põe a segunda 
t-shirt e a segunda placa de madeira por 
cima, pressiona e depois põe algo pesado a 
pressionar. Deixa por alguns minutos, até 
toda a água escorrer.

● Tira a placa e t-shirt de um dos lados. Deixa 
secar completamente. Finalmente, tira 
cuidadosamente a segunda placa e t-shirt: o 
teu papel está pronto!

● Agora que és profissional, podes, na 
próxima vez, adicionar flores prensadas na 
borda, juntar tinta ou corante alimentar 
natural (como açafrão, beterraba...) quando 
puseres no liquidificador.



As florestas são importantes em todo o mundo.

Aqui poderás aprender sobre diferentes tipos de 
florestas do nosso planeta.

O que é que têm em comum e
o que podemos fazer para protegê-las?

Partilha a tua floresta com grupos Roots & Shoots  de todo o 
mundo e vê as suas florestas, nas nossas ideias de actividades!

FLORESTAS DO MUNDO



Florestas são

Supermercados
Quase 50% da fruta que 

comemos vem de 
árvores, para não 

mencionar os frutos 
secos e especiarias que 
obtemos através destas 

“cestas de alimento”.

Seguros de vida
Cerca de 40% dos 

extremamente pobres rurais 
- cerca de 250 milhões de 

pessoas - vivem em florestas 
e savanas. Para estas 

comunidades, florestas 
vibrantes e árvores são os 

seus coletes de salvamento e 
segurança contra a fome.

Fontes de água
As florestas dão uma 
grande parte da água 

potável a mais de ⅓ das 
grandes cidades, 

incluindo Nova Iorque e 
Mumbai. Muitos rios e 

cursos de água começam 
em florestas.

Energia
Cerca de um-terço da 

população mundial usa 
madeira como fonte de energia 

para necessidades como 
cozinhar, cozer água e 

aquecimento. 
A madeira de florestas dá cerca 
de 40% da energia renovável - 

tanto quanto a solar, 
hidroeléctrica e eólica juntas.

Superheroínas contra a 
mudança climática

Elas arrefecem o ar e 
removem poluentes. 

Elas enfrentam 
degradação da terra e 
levantam-se contra a 

perda de biodiversidade.

Dissipadores de 
Carbono

As florestas 
absorvem o 

equivalente a cerca 
de 2 biliões de 

toneladas de CO2 
por ano.

Lazer 
O turismo de natureza está a 

crescer três vezes mais 
rápido que a indústria do 

turismo num todo e ocupa 
aproximadamente 20% do 

mercado global.
Estudos até encontraram 

ligação com espaços verdes e 
cidades com muitas árvores a 

níveis mais reduzidos de 
obesidade e crime.



Floresta Temperada (Decídua)

Floresta Boreal/Conífera (Taiga)

Floresta Pluvial Temperada

Floresta Tropical

Floresta Amazónica

Florestas do Mundo



Encontradas em muitas partes do mundo, na 
metade Oriental da América do Norte, Europa, 
Ásia, alguns lugares na América do Sul, Austrália e 
Nova Zelândia. Estão localizadas nas zonas 
temperadas do planeta Terra, onde é mais frio que 
as florestas tropicais, mas mais amenos do que 
zonas de florestas coníferas.

Têm solos férteis e grandes mudanças de 
temperatura ao longo do ano. No Verão, as árvores 
estão cheias de folhas. No Outono, quando os dias 
se tornam mais pequenos (e fica frio), as folhas 
mudam de cor.  Nos meses de frios do Inverno, as 
árvores estão adormecidas, sem folhas verdes para 
criar alimento a partir do sol. Na Primavera, os dias 
ficam mais longos outra vez e começa a aquecer, as 
folhas começam a rebentar.

Floresta Temperada (Decídua)

As florestas decíduas têm muitos 
tipos de árvores, como este 

carvalho ou árvore de bordo ou 
coníferas. As suas sementes são 
transportadas pelo vento ou por 
animais. Assim que chegam ao 

chão, criam raízes. As sementes 
são feitas de forma a conseguirem 
arranjar  maneira de chegar onde 

devem crescer.

Nozes e pinhas cheias de sementes 
são apanhadas por esquilos. 

Quando eles as enterram para o 
inverno, estão na verdade a plantar 

as sementes. Algumas sementes 
giram para longe da árvore como 

pequenos helicópteros, outras 
espalham sementes com um sopro 

de algodão e outras estão 
escondidas em bagas que são 

comidas por pássaros ou 
mamíferos.



As florestas boreais espalham-se pelo Canadá, 
Alasca, norte da Ásia, Europa, Rússia, 
Escandinávia e norte da Escócia. Elas 
envolvem o Pólo Norte até à zona sul do bioma 
da Tundra. As maiores são chamadas “Taiga”.

Elas são compostas, maioritariamente, por 
coníferas. Estas florestas são vastas e ocupam 
um terço de todas as florestas do mundo. Esta 
floresta tem menos tipos de árvores que as 
outras. O seu chão é coberto por musgo e 
líquenes.

Os invernos são longos e muito frios. Não é 
uma zona montanhosa. A floresta é coberta 
apenas por planaltos muito altos.

Floresta Boreal (Taiga)

A Taiga é um lugar 
pantanoso e alagadiço, onde 
há muita água parada, o que 

significa que há muitos 
insectos. Isto dá comida a 

muitas espécies de pássaros, 
como andorinha.  

Apesar de estar frio a 
maior parte do ano, 

muitos animais vivem 
aqui. Poderão encontrar 
martas, visons, castores, 
esquilos vermelhos, alces 

e até ursos-pardos.



Nem todas as florestas pluviais são 
tropicais! As florestas pluviais 
temperadas são encontradas na costa do 
Pacífico da América do Norte, no Alasca, 
passando pelo Canadá até à Califórnia. 
Apesar de estarem a desaparecer no 
mundo, ainda são encontradas na 
América do Sul, Escandinávia, Nova 
Zelândia, Irlanda e Escócia.

Têm uma estação de crescimento longa, 
apesar de, ao contrário das florestas 
tropicais, terem mudança de estações. 
Como faz mais frio nas florestas pluviais 
temperadas, hámenos diversidade do 
que nas florestas tropicais.

Floresta Pluvial Temperada

Têm muita chuva, mas também  
um ar frio e húmido, sob a forma 
de neblina oceânica, que mantém 
as coisas molhadas. As florestas 

pluviais temperadas têm um solo 
féril. Matéria em decomposição 
liberta para o solo nutrientes. As 

árvores crescem muito alto e 
podem viver até 500 anos! 

Infelizmente, por causa disso,  
são fortemente deitadas abaixo.

Ao contrário das florestas 
tropicais, a maioria dos animais 

vive dentro ou perto do chão. 
Poderão encontrar 

veados-mula, porcos-espinho, 
ursos pardos, esquilos, leões da 

montanha, salamandras e 
corujas que comem sementes 
das pinhas, das agulhas das 

coníferas, bagas e cogumelos 
do chão molhado da floresta.



As florestas tropicais existem em todo o 
mundo e são parecidas em muitos 
aspectos, mas cada uma delas tem 
diferentes animais e plantas. São 
geralmente quentes, chuvosas e as árvores 
muito altas.

As árvores alcançam o céu para chegarem 
à luz do sol. Elas armazenam mais luz do 
sol do que qualquer outro ecossistema na 
no mundo!

É tão quente que, quando chove, a chuva 
transforma-se em vapor. Isto mantém a 
floresta a pingar de humidade. Assim, a 
maioria dos pequenos animais pode 
manter-se escondida em segurança nas 
copas de árvores, comendo folhas, frutas e 
insectos.

Floresta Tropical

Nas florestas tropicais 
africanas, os chimpanzés 
e gorilas alimentam-se 

nas árvores, comendo as 
suas frutas e folhas. Os 

macacos balançam entre 
árvores, os pangolins 

caçam térmitas e formigas 
no chão.

Nas florestas tropicais 
asiáticas, os orangotangos 

movem-se de ramo em 
ramo, comendo fruta e 

folhas. Os tigres vagueiam 
pelo chão da floresta, 

enquanto as pitões 
deslizam entre troncos de 

árvores e as borboletas 
voam junto às flores. 



A floresta da Amazónia é a maior floresta tropical 
do mundo, tendo a certa altura coberto quase 
metade da América do Sul! Antigamente, 
estendia-se pelo Brasil, Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Equador, Peru, Bolívia e Suriname.

A floresta da Amazónia é fortemente afectada pela 
desflorestação e está reduzida a uma fracção do 
seu tamanho original. Está a ser deitada abaixo tão 
rapidamente que é difícil de saber exactamente o 
seu tamanho actual.

A Amazónia é um lugar selvagem e activo. O ar é 
quente e húmido. O cheiro é pesado com folhas 
em decomposição, mas há também o cheiro doce 
das flores. Os pássaros piam lá de cima, mas os 
animais estão escondidos, correndo por baixo da 
folhagem enquanto procuram nas árvores por 
comida.

Floresta Amazónica

As espécies de animais na 
Amazónia são coloridas, mas 

são uma visão rara.
Araras-vermelhas-pequenas 

nas árvores, tapires a 
mordiscar folhas, sempre 
atentos aos jaguares que 

podem estar a rondar por 
perto. 

Flores gigantes dão o seu 
néctar aos sedentos 

beija-flor e protecção à rã 
de olhos vermelhos. 
Abelhas, vespas e até 
morcegos ajudam a 

fertilizar as plantas. Há 
formigas por todo o lado, 

ocupadas a carregar todos 
os restos que encontram.



Envia-nos as tuas respostas 
para 
rootsandshootsportugal@gmail.
com e recebe respostas de 
outras crianças de diferentes 
países de volta, para aprenderes 
mais sobre florestas no mundo 
inteiro!

Nome:

Idade:

Nação:

1. A que cheira uma floresta? Que sons consegues 

ouvir numa floresta? Que tipos de animais e 

plantas consegues ver numa floresta? O que 

sentes numa floresta?

2. O que é que uma floresta significa para ti?

3. Se a floresta não existisse mais, o que haveria no 

seu lugar? Do que é que irias sentir mais falta?

4. Que produtos diários (por exemplo: comida, 

papel) estás a usar que vêm de florestas?

5. Qual é o teu desejo para o futuro da floresta?

Se pensares sobre a floresta...

Ideias de Actividades de Partilha



Mostra-nos a tua floresta! Faz um pequeno vídeo sobre a floresta mais próxima, 
diz-nos o que gostas nela, quem vive lá e o que fazes para a proteger.

Envia o teu vídeo para rootsandshootsportugal@gmail.com 
e faz parte do nosso vídeo florestal no aniversário de  30 anos Roots & Shoots.

Ideias de Actividades de Partilha

Faz parte do nosso vídeo global Roots & Shoots da floresta!

mailto:rootsandshootsportugal@gmail.com


Gostavas de ajudar a salvar as nossas 
florestas?

Aqui estão algumas ideias do que podes fazer!

Não te esqueças de nos enviar uma fotografia e 
uma pequena descrição do projecto para:

rootsandshootsportugal@gmail.com

AJUDA AS FLORESTAS          

mailto:rootsandshootsportugal@gmail.com


Ideias de Projectos para Ajudar as Florestas

Apanhar lixo Informar outros sobre a 
importância das florestas

Plantar uma árvore

Vai até à tua floresta e 
apanha lixo!
Qualquer lixo retirado da 
floresta ajuda a vida 
selvagem e cria um sítio 
melhor para os humanos 
também! Põe as tuas luvas 
de jardinagem, pega num 
saco do lixo resistente e 
ao trabalho!

Informa os teus amigos, 
vizinhos, família e todas 
as pessoas na importância 
das florestas, para que 
também elas protejam as 
florestas.
Porque não criar uma 
pequena exposição para 
lhes mostrar?

Planta uma árvore ou 
semente na floresta!
Antes, certifica-te que tens  
autorização. Ao fazer isto, 
poderás fazer parte da 
campanha Planting Hope do 
Roots & Shoots:



Ideias de Projectos para Ajudar as Florestas

Usa apenas produtos de  
papel e madeira certificados

Olha atentamente para os 
produtos de papel e madeira 
que estás a usar. São 
certificados e sustentáveis? 
E a tua escola? Pede-lhes 
que usem apenas papel 
reciclado também!

Esta é a forma mais fácil 
de ajudar. Só estar na 
floresta é uma óptima 
forma de a ajudar. Talvez 
possas sugerir à tua 
família para ir passear lá 
ou à tua turma para terem 
uma saída numa floresta 
perto da escola! Isto 
espalha consciência e 
conhecimento sobre a 
floresta e vai mostrar às 
autoridades que é 
importante proteger as 
florestas e que elas são 
amadas pela comunidade!

Apenas visita!

Há muitas formas de 
angariar dinheiro para 
proteger a floresta. Faz 
uma venda de bolos, um 
concerto (mesmo 
virtual),  uma corrida de 
caridade ou quaisquer 
outras ideias que tenhas.

Angaria dinheiro para a protecção 
das florestas



Precisas de mais inspiração?

Vê o que crianças e jovens de todo o mundo já estão a fazer 
pelas suas florestas!

Inspira-te neles e começa o teu próprio projecto agora!

PROJECTOS ROOTS & SHOOTS 
PARA INSPIRAÇÃO



Suíça:
-Caça ao tesouro

EUA:
-Eu sonho verde
- Plantar árvores

Chile:
-Plantar árvores
-Casas para 
morcegos e corujas

Reino Unido:
-Plantar árvores
- Compostar

…este ano adiciona o teu à lista!

África do Sul:
-Verde urbano

Projectos Florestais à Volta do Mundo

Áustria:
-Campanha dia da 
floresta

Taiwan:
- Polegar verde

Burundi:
- Plantar árvores
- Casca de banana



Projectos Florestais à 
Volta do Mundo

Estudantes de secundário da Suíça 
decidiram criar uma “caça ao 
tesouro” para crianças mais 

pequenas na floresta. Eles põem 
óptimos cartazes informativos e 

questionários na floresta, para que 
as crianças possam usufruir da 

floresta de novas formas, 
aprendendo sobre as suas  plantas e 

animais, divertindo-se ao mesmo 
tempo.

Suíça

Áustria
Dia internacional 

da floresta

Ecosia                                        - 
o motor de busca que planta 
árvores, juntamente com a 

Cooperação de 
Desenvolvimento da 

Áustria, plantou 5 árvores 
por cada acção de 

reflorestação do JGI Áustria, 
levado a cabo no Uganda.

Grupos R&S austríacos 
começaram vários projectos 
florestais, como fazer caixas 
para pássaros, hóteis para 

insectos e até um  calendário 
com fotografias da floresta, 
tiradas por eles, para ajudar 
iniciativas de conservação de 

vida selvagem.



Projectos Florestais à 
Volta do Mundo

Chile
Um grupo de estudantes duma 
escola numa zona rural do país 

decidiram plantar árvores nativas 
para reflorestar o espaço 

envolvente da escola. Para 
diminuir a abundância de pestes na 

zona, construíram casas para 
morcegos e corujas, predadores 

naturais de insectos e ratos 
(respectivamente). Também 

queriam, através destas iniciativas, 
reduzir o uso de pesticidas.

Taiwan
Projecto polegar 

verde 
Diferentes grupos 
Roots & Shoots  no 
Taiwan plantaram 
árvores e plantas  

nativas no terreno da 
escola.



Projectos Florestais à 
Volta do Mundo

Eu sonho verde

Richie Cabo, de Nova Iorque, é 
um horticultor no viveiro 

Citywide. Ele é responsável por 
tomar conta da única árvore 

sobrevivente do 11 de Setembro. 
Hoje a  ‘Árvore sobrevivente’

vive e prospera no memorial do 
11/Setembro e é uma das 

histórias de esperança de  Jane 
Goodall, representando a 
resiliência da natureza e o 

indomável espírito humano.

EUA

Brigada Beach Bucket 
(plantação de árvores)

É  um programa comunitário que 
ajuda pessoas a tornar os seus jardins 
amigos da vida selvagem. Grande parte 

deste esforço envolve plantar 
árvores/plantas nativas. O Roots  & 

Shoots ajuda negócios locais e 
membros da comunidade a: plantar, 

eliminar pesticidas, ter fontes de água 
para pássaros e outros animais, dar 
um habitat natural e comida a vida 

selvagem e muito mais…

https://www.rootsandshoots.org/projects/beach-bucket-brigade-tree-planting/
https://www.rootsandshoots.org/projects/beach-bucket-brigade-tree-planting/


Projectos Florestais à 
Volta do Mundo

Reino
Unido

Eles certificam-se que o solo nos viveiros 
está saudável ao usar composto. Este é 

feito comercialmente a partir de 
desperdício de jardins locais, completando 

assim o ciclo: plantas de jardim – 
desperdício de jardim – composto – solo 
para crescerem novas plantas, as nossas 
jovens árvores.  As crianças aprendem a 

importância das árvores e contribuem para 
a natureza local, aumentando a 

biodiversidade. O novo bosque ajuda 
cotovias, flores selvagens e borboletas em 

números crescentes.

Seis fantásticas escolas Roots & Shoots 
fazem parte do Andover Trees United. 

Todos os anos, cada escola recebe árvores 
que os pupilos plantam em camas de 

viveiro. Eles tomam conta delas durante o 
ano e retiram-nas um ano depois, para 

plantar no bosque comunitário de 
Andover, chamado Harmony Woods 

(floresta da Harmonia). Eles planeiam 
plantar 10,000 árvores e estão prestes a 

atingir isso!

O projecto envolveu famílias dos 
estudantes, o governo e negócios locais, 

por isso chegou a uma parte da 
comunidade local alargada.



Projectos Florestais à 
Volta do Mundo

África 
do Sul

Verde urbano

O verde urbano é uma parte integral dos 
projectos ambientais que os jovens 

grupos fazem nas suas comunidades. 
Árvores indígenas são plantadas em 

escolas, centros comunitários ou casas. 
Árvores de fruto também são plantadas 
em jardins de comida. Os nossos grupos 

também propagam a Spekboom, uma 
planta suculenta que cresce 

rapidamente e aguenta secas. Esta é 
uma óptima planta, usada em escolas 

para criar sebes, manter o barulho fora 
e combater a poluição 

no ar.

Burundi

Plantações comunitárias

Em todo o país, equipas R&S e 
comunidades locais tomam 
conta de plântulas e plantas 

jovens que serão plantadas para 
reflorestar as localidades. 

Usando a casca das bananeiras, 
fazem viveiros amigos do 
ambiente para as árvores, 

enchendo de terra as cascas (em 
vez de usarem plástico).



Esta brochura faz parte da Campanha Growing Together, para o 30º aniversário do Roots & Shoots.

O Roots & Shoots é um programa de jovens do Instituto Jane Goodall. É um movimento global de juventude, 
incentivada a usar a sua voz e acções para tomar decisões compassivas, influenciando e liderando mudança nas 
suas comunidades. É construído sobre o legado de Jane Goodall e a sua visão de pôr o poder e a 
responsabilidade de criar soluções para grandes desafios nas mãos de pessoas jovens. O Roots & Shoots 
pretende inspirar, empoderar e encorajar jovens em todo o mundo. O R&S mostra como podem seguir as suas 
paixões, agir juntos e tornar-se a mudança que o nosso mundo precisa. O Roots & Shoots é sobre olhar à tua 
volta, escolher e implementar projectos que tornam o mundo um lugar melhor. É sobre aprender a viver em paz 
e harmonia, não só uns com os outros, mas com o mundo natural. É sobre transformar pensamentos em acção, 
ao trabalhar em projectos sobre o ambiente, os animais e as pessoas e ver que o que tu fazes, faz a diferença.

Mais em: https://rootsandshootsportugal.org

Pelo Instituto Jane Goodall Global, liderado pelo JGI Áustria e JGI Suíça

Jane Goodall Institut-Austria
Probusgasse 3
1190 Wien
Austria
rootsandshoots@janegoodall.at

Jane Goodall Institut Schweiz
℅ Anthropologisches Institut Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich
Switzerland
rootsandshoots@janegoodall.ch

https://rootsandshootsportugal.org

