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As Fichas de atividades são atividades práticas para os educadores ou coordenadores realizarem
junto de grupos de jovens e de estudantes.
Todas as fichas de atividades podem ser obtidas a partir do site, e as fichas relevantes estão
listadas no final de cada seção do Manual Youth For Trees.

Deverão capacitar os jovens: 
a explorar e a promover a diversidade, a vida e, em particular, o valor das árvores e das florestas.

a experimentar e a explorar as potencialidades da madeira, árvores e florestas em termos dos
nossos impactos e futuro.

a planear e a trabalhar em equipa de forma eficaz.

para participar e organizar ações de voluntariado.

para criar empresas e desenvolver carreiras profissionais relacionadas com as árvores e as
florestas. 

a expressar os seus alertas e preocupações relativos às árvores e às florestas.

Deverão facultar o desenvolvimento das suas competências: 
Trabalho em equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos e empreendedorismo.
Participação pública, competências cívicas, cidadania e “engajamento” político.

Seções
Título - em português 
Porquê explorar? - Algo que os jovens poderiam fazer, liderados por si como um educador de
jovens/estudantes.
Para quê? - propósito ou objetivos, razão pela qual foi criada
Que recursos? - recursos necessários
O que fazer? - ponto por ponto, passo a passo
Que benefício? - para o jovem e outras pessoas, para o ambiente (árvores) ou para a economia
Que aprendizagem? - habilidades ou compreensão por parte do jovem 
Que exemplos?  - weblinks



  1 Avaliação do carbono nas árvores

 2 Avaliar as mudanças sazonais nas árvores 

 3 Campanha sobre o abate de árvores

 4 Campanha online para plantar árvores

 5 Celebrar datas importantes dedicadas às árvores 

 6 Construindo com bambu

 7 Criar um parque aventura de corda

 8 Criação de caixas-ninho para pássaros e morcegos

 9 Criar personagens de frutos de árvores

 10 “Forragear” árvores comestíveis 

 11 Geocaching numa floresta

 12 Germinação de sementes de árvores

 13 Crescimento de plântulas e estacas de árvores

 14 Caminhadas na floresta

 15 Identificação de árvores

 16 Descobrir o interior das árvores 

 17 Criar um trilho com pistas de árvores

 18 Fabricar produtos de madeira reciclada

 19 Medição e monitorização das árvores

 20 Desafios online à volta das árvores

 21 Sementeira de árvores com “bolas de semente”

 22 Apoiar a abordagem da “escola da floresta”

Listagem das folhas de atividades



Meça a circunferência da árvore 

Olhe para a tabela abaixo para

Divida a sua resposta por 2 

Multiplicando o seu valor de carbono por 3,67 - pode
calcular quanto dióxido de carbono foi absorvido para
criar este depósito de carbono.
Multiplique o resultado por 120% (já que 20% da
biomassa da árvore está nas raízes).

no diâmetro padrão, à altura do 
peito acima do solo (1,3m), com 
uma fita métrica. 
Registe o resultado em centímetros.
Repita pelo menos 3 vezes, à 
mesma altura, e calcule a média.

 converter o valor da circunferência
 em peso seco. Use o valor mais
 próximo do seu valor na tabela.

(já que 50% da biomassa da árvore
 é carbono). O valor resultante 
diz-lhe quanto carbono é armazenado pela árvore.

Circunferência/ Peso seco da árvore
  (cm)(kg)
  50106
  100 668
  150 1,964
  200 4,221
  225 5,771
  250 7,641
  275 9,842
  30012,410
  32515,350
  35018,700
  40026,674

Os valores de referência aqui apresentados são os valores
disponibilizados pela Forest Research (UK),com a ressalva
de que foram obtidos a partir de um exemplar de folha
larga em Westonbirt Arboretum, Reino Unido. As árvores
coníferas podem ser diferentes. Elas podem ser usadas
como exemplo. As árvores crescerão a ritmos diferentes,
dependendo da espécie, do solo, da drenagem, do aspeto
da encosta e das condições climatéricas. Esta fórmula e
conversão permitirá uma estimativa média do carbono
armazenado pelas árvores ao longo das suas vidas.
Exclui as reservas de carbono do solo florestal, que tudo
aponta serem mais elevadas.
Finalmente, caso pretenda saber o CO2 sequestrado pela
árvore a cada ano, considere o valor de CO2 obtido e
divida-o pela idade da árvore, a qual poderá obter através
da contagem dos anéis anuais de uma árvore abatida nas
proximidades. 

Árvores individuais 
Fita métrica 

Avaliar o carbono das árvores, dos produtos lenhosos
e das florestas. 
Como calcular o carbono armazenado nas árvores e na
madeira?

Projeto Climate Forests 
Ciclo do carbono florestal
Que impacto está a ter a mudança climática nas
florestas europeias? vídeo de 4 min.
Serão as florestas uma das melhores soluções para as
alterações climáticas? Vídeo de 11 min.
Soluções para as alterações climáticas - Project
Drawndown 

O cálculo do valor de carbono armazenado permite aos
gestores florestais decidirem sobre as melhores espécies para
plantação e as melhores áreas e condições para o cultivo de
árvores como sumidouros de carbono. Também permite que os
políticos, entre outras entidades, possam melhor mensurar o
valor das árvores.

A medição e o mapeamento precisos são importantes para
qualquer evidência científica. No entanto, os números finais
baseiam-se em muitas suposições. 
As árvores são valiosos sumidouros de carbono, ajudando a
equilibrar o ciclo do carbono. O carbono constitui
aproximadamente metade da massa seca das árvores e
quando a madeira dessas árvores é utilizada para produzir
produtos de madeira, o carbono é armazenado por toda a vida
nesse produto. O carbono armazenado na madeira só é
libertado de volta para a atmosfera quando o produto da
madeira é queimado ou se decompõe.

O que fazer?

Que recursos?

Que links? 

Que benefício? 

Que aprendizagem? 

1 Avaliação do carbono nas árvores
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Nature  Calendar
website
Tree identification app
Ficha de registos
Calendário

As observações fenológicas têm sido usadas há séculos
pelos agricultores para maximizar a produção agrícola, pelos
amantes da natureza para antecipar os períodos de
visionamentos/avistamentos biológicos ideais, e por quase
todos nós para nos prepararmos para as alergias sazonais. 

Monitorize os efeitos das mudanças de estação e das
alterações climáticas nas árvores em seu redor. Descubra o
efeito que as condições climatéricas e as alterações
climáticas recentes têm exercido ao nível das árvores.
Use a fenologia (o estudo da época de surgimento de
eventos biológicos específicos, tais como rebentamento de
botões, floração, queda das folhas) para detectar alterações
ao nível das estações do ano e do clima.

Selecione um evento fenológico - os eventos fenológicos
que pode registar e acompanhar ao longo do ano como
parte do projeto “Calendário da Natureza” incluem:
abrolhamento, primeira folha, primeira flor, fruto maduro,
primeira coloração, coloração completa, queda das folhas,
árvore nua. 
Escolha uma espécie arbórea - O projeto “Calendário da
Natureza” regista eventos fenológicos em árvores de
Amieiro, Freixo, Faia, Lariço europeu, Bordo-comum,
Castanheiro-da-Índia, Carvalho-comum, Carvalho-alvo,
Sorveira, Vidoeiro-branco e Plátano. Escolha uma ou mais
árvores que possa visitar pelo menos duas vezes por
semana. Algumas espécies precisarão de verificações
mais frequentes do que outras. 
Escolha as áreas de registo - Escolha áreas alvo que possa
visitar regularmente, optando idealmente pelas que
possam integrar-se facilmente na sua rotina
diária.Observe quando um evento acontece com uma
determinada árvore que regista pela primeira vez e pela
qual passa diariamente. 
Registe as suas observações - Esteja atento aos eventos
sazonais que acontecem à sua espécie. Registe a data em
que observa cada evento pela primeira vez. O registo dos
espécimens do mesmo local, a cada ano, permite obter os
registos de melhor qualidade. O registo das espécies com
múltiplos eventos, como por exemplo, broto de carvalho,
primeira folha, primeira floração e assim por diante,
também deverão ser todos registados na mesma árvore.

Consulte a análise dos registos mais recentes no website
do Calendário da Natureza aqui.

Quais são os melhores indicadores para definir o início e o fim da
época de crescimento de uma árvore?
Quais as variações das medidas fenológicas de ano para ano?
Recentemente, novas estimativas por satélite mostram tendências
significativas na fenologia das árvores na primavera.
Há evidências crescentes da ciência fenológica de que as
alterações climáticas estão tendencialmente a fazer com que as
árvores decíduas deixem cair as suas folhas mais tarde no Outono.
O cenário hipotético de prolongamento do período de manutenção
das folhas ao longo do Inverno seria extremamente prejudicial
para as árvores e para os ecossistemas em que vivem. A elevada
relação entre a superfície e o volume das folhas causaria uma
grande perda de calor e humidade durante este período.
Adicionalmente, os nutrientes das folhas, tais como o azoto e o
fósforo, deixariam de ser armazenados durante o inverno nos
galhos e ramos. 
Na Europa, as árvores podem começar a migrar para o norte. As
novas mudas podem encontrar climas mais habitáveis a norte da
sua área original. Tal poderá acarretar outro tipo de problemas
nomeadamente terem que suportar solos aos quais não estão
adaptadas, ou em caso de boa adaptação tornarem-se espécie
invasoras, pela falta de ameaças naturais e colocarem sob pressão
as árvores nativas devido à competição extra pelos recursos. 

 

Hoje, esta ciência bem estabelecida também é usada
pelos cientistas para rastrear o efeito do aquecimento
global e das mudanças climáticas sobre os organismos e
para fazer previsões sobre a saúde futura do meio
ambiente. Ao rastrear as alterações temporais dos
eventos fenológicos, os cientistas poderão melhor
entender as mudanças do meio ambiente.

2 Avaliar as mudanças sazonais das
árvores

O que fazer?

Que benefício? 

Que recursos? 

Que exemplo?

Que aprendizagem? 
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por exemplo. Segundo a agência espacial brasileira, o
desmatamento da Amazônia aumentou 22% durante os
12 meses até julho do ano passado. Jornal aqui.
Complemente com mais algumas pesquisas.
por exemplo. Promessas de lavagem verde dos
governos. Consulte o jornal.

por exemplo. Agência de notícias no Brasil aqui. 

O interesse está nas árvores ou está na terra? É a oferta
das pessoas que caíram das árvores ou trabalham na
terra? 
Quem paga pelas pessoas que abatem árvores ou que
trabalham na terra? Quem ganha dinheiro ao permitir
que as pessoas abatam as árvores ou trabalhem na
terra? 
Quem é finalmente o responsável pelo desmatamento?
São as pessoas que fornecem - os produtores? ou as
pessoas que exigem - os consumidores? ou os
reguladores que controlam a oferta e a demanda - os
Governos?

Por exemplo, como consumidores eles podem boicotar a
venda dos produtos - garantindo que não estão a
comprar ou a consumir frango alimentado com soja
importada proveniente da desflorestação da Amazónia.
Notícia aqui.

Encontre o problema
Veja regularmente alguns sites e blogs de notícias e
informações importantes.

Mas não confie apenas nessas fontes. Teste os seus
relatórios e opiniões, reunindo informações de outras fontes.

Encontre a causa humana
O passo seguinte passa por procurar algumas das causas
humanas. 

De que forma estas perguntas podem ser respondidas e
argumentadas com provas concretas pelos jovens de outros
países? 
Aja pessoalmente
Como os jovens podem tentar limitar diretamente o
desmatamento?

Por exemplo, quando um consumidor escreve para um
supermercado que vende frango explicando as suas
preocupações e para descobrir a sua política
relativamente à questão da soja e do desmatamento.
Artigo de revista.

os pontos de vista e o comportamento de outros
consumidores.
as políticas dos reguladores, tais como os governos
(tanto importadores como exportadores).
as ações e campanhas de lobbying das organizações
não governamentais (tanto de apoio como de
oposição ao desmatamento).
as ações das cadeias de mercado responsáveis pelo
desbravamento do terreno e pela comercialização dos
produtos.
a subsistência e o trabalho das pessoas que vivem e
trabalham na terra e na floresta.

Agir em conjunto
Exponha e promova o debate sobre o que cada pessoa
descobriu acerca do problema e suas causas humanas.
Considere o que pode fazer como grupo para expor o
problema, sugerir alternativas e mudanças: 

Escreva às empresas e aos políticos do governo a solicitar
uma declaração sobre a sua posição perante o problema e
as soluções que objetivam.
Considere trabalhar com outros grupos de campanha para
negociar com empresas e governos, caso não considere
um compromisso exagerado.
Considere uma ação direta divertida, visualmente clara e
interessante junto da empresa ou do governo que possa
atrair alguma cobertura dos canais de comunicação locais
ou nacionais. Revisão da ação direta.
Encontre soluções
Soluções únicas e simples podem ser difíceis de
encontrar. Mas todas as campanhas precisam de ver uma
luz verde ao fundo do túnel da campanha.

Um pequeno grupo de jovens motivados.
Acesso a uma biblioteca.
Acesso a empresas, políticos e organizações não
governamentais.

Jovens de todo o mundo fazem estas campanhas de
alerta , em eventos internacionais, fora dos escritórios
dos governos e das empresas, nas ruas e online.

As árvores podem ser abatidas por diversas razões - por
exemplo, por representarem perigo público nas regiões
urbanas, para extração de madeira, para a abertura de uma
mina ou para o cultivo de culturas agrícolas. O abate das
árvores tem impactos tanto ao nível da redução da
biodiversidade como ao nível da redução da capacidade de
sequestro de carbono pelas árvores. O efeito de abate
massivo em grandes áreas de floresta tem-se revelado
particularmente preocupante, ao nível das florestas
tropicais, pois para além de acolherem 80% de toda a
biodiversidade terrestre, fazem com que muitas florestas
nos últimos 20 anos tenham invertido o seu papel, passando
a libertar muito mais carbono do que aquele que conseguem
absorver.

Esta experiência de encontrar um problema, uma causa
humana e possíveis soluções, pode possibilitar aos
jovens aplicarem as novas habilidades encontradas,
noutros atos de cidadania responsável.

Existem muitos exemplos de campanhas sobre o abate de
árvores que podem ser encontrados a nível local, nacional
e internacional, desde o Movimento Chipko na Índia até
árvores de rua em Sheffield, Reino Unido.
Muitos destes links encontram-se no Manual Youth For
Trees na secção 2 - Promovendo as árvores.

IA resolução de problemas de investigação necessita de provas
de fontes variadas.
Os defensores devem praticar o que argumentam, correndo o
risco de serem contraditórios e de descredibilizarem a
campanha.

Para quê?

O que fazer?

Que recursos?

Que aprendizagem?

Que benefícios?

Que exemplos e links?

3 Campanha sobre o abate de
árvores

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/deforestation-in-brazils-amazon-rises-by-more-than-a-fifth-in-a-year
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/01/do-not-trust-brazils-greenwashing-promises-say-amazon-activists
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2021-11/deforestation-amazon-219-12-months
https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/25/revealed-uk-supermarket-and-fast-food-chicken-linked-to-brazil-deforestation-soy-soya#:~:text=UK%20supermarkets%20and%20fast%20food,deforestation%20in%20the%20Brazilian%20Cerrado&text=Analysis%20of%20shipping%20data%20shows,six%20years%20to%20August%202020.
https://www.thegrocer.co.uk/tesco/tescos-new-soy-policy-must-go-further-to-tackle-deforestation-say-campaigners/658711.article#:~:text=Under%20Tesco's%20new%20policy%2C%20suppliers,requirements%20by%20the%20same%20date.
https://www.innovationforum.co.uk/articles/does-a-more-direct-activist-approach-drive-deforestation-progress


Campanhas locais

Plantabosque, de Espanha
Futuro- projeto das 100.000 árvores, de Portugal
Roads for Trees Project, da Polónia
Campanhas do combate ao clima e sobre os bosques antigos,
do Reino Unido
Plano de Emergência do Woodland Trust para o Reino Unido, do
Reino Unido
Campanha "Friends of the Earth Trees" (Amigos da Terra
Árvores), do Reino Unido. Explica porque é que o Reino Unido
deveria duplicar a sua área de cobertura florestal. Apenas 13%
da área total do Reino Unido possui cobertura arbórea, o que
corresponde a menos de metade da média europeia. Também
levanta a questão de onde devem ser plantadas as árvores -
nas terras altas ou nas terras baixas, urbanas ou rurais?  
Árvores para a Vida - Reabilitando as Terras Altas Escocesa,  do
Reino Unido
 
Campanhas internacionais

Triliões de Árvores    
Campanha de 1 trilião de árvores das Nações Unidas   
Forest app - cura para o vício do telemóvel

Apoiar campanhas online de plantação de árvores para
enfrentar a emergência da natureza e do clima.

Reunir tantas pessoas quanto possível que podem ser
contactados online.  
Um pouco de tempo para escrever petições, localizar e
pressionar políticos locais e proprietários florestais.

Campanhas online bem sucedidas podem mudar os
comportamentos, as atitudes, mudar políticas (e até
mesmo regulamentos e leis!), e mudar os ambientes -
e de forma crucial o clima! É uma forma de agir
localmente a partir de casa, cooperando e reunindo à
distância muitos outros intervenientes e assim
influenciar globalmente.
São muitos os benefícios sociais, financeiros,
ambientais e políticos resultantes das campanhas
online.
São muitos os benefícios decorrentes da plantação de
árvores - aumentam o trabalho de purificação do ar,
reduzem as inundações, enriquecem a vida selvagem e
arrefecem as cidades.

Investigue campanhas online locais, nacionais ou
internacionais de plantação de árvores. Crie, por exemplo,
uma petição online dirigida à sua câmara municipal a
solicitar a duplicação da área de cobertura arbórea do
município durante os próximos 25 anos.
Faça lobby junto dos governantes locais e dos proprietários
florestais, converse e persuada-os a plantar árvores.
Utilize as redes sociais para conectar outras pessoas a
estas campanhas.
Organize ou participe de um webinar para discutir como
influenciar as decisões e políticas do município.
Crie cartazes, posters e faça apresentações. 
Considere a criação de um grupo local para plantar árvores
e proteger as já existentes. 
Monte um viveiro de árvores comunitário, bosque
comunitário ou pomar em articulação com outras pessoas
e ofereça árvores à comunidade local.

Há muitas habilidades práticas, técnicas, digitais e de
comunicação que pode aprender ao aderir ou iniciar uma
campanha on-line. Vai perceber que este "engajamento''
muda o seu próprio comportamento e valores. Esteja
aberto a isso! 

As árvores plantadas com boas condições de sobrevivência
capturam o carbono como ingrediente da sua fotossíntese
e armazena-o tanto enquanto árvore viva como árvore
morta ou como madeira. Os combustíveis fósseis que
agora são queimados, e que estão a mudar o clima de
forma acelerada, foram parcialmente formados no Período
Carbonífero a partir das primeiras árvores. Assim, plantar
árvores e aumentar o banco verde de carbono pode
compensar as árvores mortas transformadas em fontes de
carbono.
As campanhas online podem mudar a política do governo
local relativamente aos combustíveis fósseis e às
mudanças climáticas, especialmente se apoiadas por
alguma ação direta e passiva. 
Estas campanhas podem ajudar as pessoas a entender os
requisitos biológicos das árvores - Que árvore plantar? Em
que local ?Em que altura? Quantos exemplares?

O que fazer?

Que benefícios? 

Que recursos?

Que aprendizagem? 

Que exemplos?

4 Campanha online para plantar
árvores
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Celebração do Dia Internacional das Florestas por” Vancouver
Urban Forestry” (Canadá)
Celebração do Dia da Floresta Autóctone por estudantes
universitários  (Portugal)
Dia Internacional das Florestas - 2018 -eventos em redor do
mundo

Reúna uma pequena equipa de voluntários
Decida o local e como quer celebrar uma data
importante relativa às árvores e o valor das árvores e
das florestas
EStabeleça contatos e uma lista de recursos
Crie um cartaz ou um flyer para promover a atividade
Convide a comunidade local ou o público em geral
Crie um site, coloque cartazes, avisos, e informações
para a consulta do site

Aqui estão alguns passos que você pode dar para
preparar a atividade:

Organização de um passeio guiado com a comunidade
em torno de uma floresta, com o apoio de um guia de
natureza
Plantação de árvores no lugar certo, na altura certa e
com as espécies certas
Organização de uma festa local, com música, snacks,
bebidas e produtos derivados das árvores (tanto
lenhosos como não-lenhosos)
Representação de teatro de rua sobre árvores, as
suas histórias e o seu valor através de uma história ou
ilusão
Organização de uma feira de árvores, com algumas
exposições de projetos ou materiais didáticos sobre
árvores, para informar as pessoas e realçar as boas
práticas
Coleta e reciclagem de lixo
Acrescentar sinalização divertida, estimulante ou
artística a um bosque 

Para celebrar datas importantes dedicadas às árvores, há
várias atividades que podem ser organizadas:

Esta atividade é muito abrangente em termos de
programa e recursos. Depende das pessoas que a
organizam, da sua criatividade e dos seus contactos. 
A celebração pode ter lugar em qualquer local, mas fará
mais sentido num bosque ou num pequeno arvoredo.
Requer uma equipa de pessoas para organizar e
promover a atividade e pode executar-se ao longo uma
hora ou mais, ou durante um fim-de-semana.

Esta atividade tem como objetivo sensibilizar para a
importância das florestas e das árvores, celebrando datas
importantes dedicadas às árvores, como o Dia
Internacional das Florestas, a 21 de Março. Os jovens
podem organizar e promover diferentes formas de
celebrar o valor das árvores e das florestas e partilhar
boas práticas. 

Social - aproximar as pessoas e conectá-las com as
árvores e a natureza.

Ambiental - sensibilização para a importância das
florestas e das árvores.

Económico - instituindo um projeto promotor da
economia através da angariação de fundos e que possa
promover a venda de produtos derivados das árvores ou
trabalhar numa boa causa.

Organização
Liderança
Comunicação
Trabalho em equipa

Os jovens podem desenvolver estas habilidades:

Além disso, esta atividade tem o potencial de promover
uma mudança de comportamento, tanto dos organizadores
como dos participantes, na perspectiva do seu impacto
pessoal na gestão sustentável das florestas e das árvores.

5 Celebrar datas importantes
dedicadas às árvores

O que fazer?

Que recursos?

Que aprendizagem?

Que benefícios?

Que exemplos?

Photo: ASPEA

https://www.cityofvancouver.us/publicworks/page/international-day-forests
https://noticias.utad.pt/blog/2019/11/25/dia-da-floresta/
https://noticias.utad.pt/blog/2019/11/25/dia-da-floresta/
https://noticias.utad.pt/blog/2019/11/25/dia-da-floresta/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/previous-years/international-day-of-forests/events/en


As culturas de bambu podem ser usadas para a construção
civil, para purificar a água e reabilitar terras degradadas.
Pode crescer 1 metro por dia, o que o torna um produto de
grande disponibilidade e rentável. É necessário saber gerir o
bambu, e os países tropicais têm uma grande experiência
nesse sentido. 

O bambu tem mais de 1.500 aplicações. Pode ser utilizado
na construção de casas, pontes, telhados, artesanato,
decorações, cercas, sombras, tendas e abrigos temporários.
As fibras podem ser usadas para vestuário, substituindo
outras como o algodão, que requer muito mais água e terra.

https://bambusa.es/en

Bambu europeu 

www.inbar.int

Bambu - o material do futuro vídeo 

O bambu como material de construção

natural

A utilização deste material poderia substituir muitos
produtos plásticos que vêm do petróleo e não são
renováveis.

Muitos arquitetos trabalham com este material criando
edifícios incríveis na Colômbia e Japão, combinando-o
com outros materiais como madeira, argila, cimento e
ferro.

O bambu é um material muito bom para a construção,
porque é mais barato do que outras madeiras e cresce
rapidamente. É também flexível, leve, forte e muito
versátil, podendo ser utilizado em muitos tipos de
construção. Também é sustentável e funciona
perfeitamente como sumidouro de carbono, filtro de água,
protetor de fontes de água, protetor do solo e restaurador
de paisagens degradadas.
Tem valor financeiro, porque é muito mais barato que
outros materiais, bem como ambiental, porque pode ser
usado para reflorestar terras degradadas e por ser um
grande sumidouro de carbono, devido à velocidade do
crescimento.

Projetar a construção de acordo com as condições
climáticas, os terramotos e outras questões
fundiárias. 
Escolha o bambu para se adequar ao local e forma de
construção. 
Comprar o bambu de uma plantação certificada e, se
possível, que tenha sido produzida localmente.
Projetar a construção com base em planos. 

Naturalmente o bambu não cresce na Europa, mas tem a
capacidade de se adaptar a muitas condições climáticas o
que permite que possa ser cultivado em muitas partes da
Europa e possa ser comprado a um fornecedor
certificado.

Os arquitetos e os cidadãos europeus não estão
acostumados a este material como material de
construção. Será assim, necessário, desenvolver
capacidades e competências nesta área, pois existe
um enorme mercado para explorar.

Para quê? 

O que fazer?

Que aprendizagem? 

Que benefícios? 

Que recursos? 

Que exemplos? 
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http://www.fao.org/3/a1243e/a1243e00.htm
http://www.bamboologic.eu/
http://www.bamboologic.eu/
http://www.inbar.int/
https://www.youtube.com/watch?v=tKcyrlysQwA
https://www.youtube.com/watch?v=tKcyrlysQwA
https://www.rics.org/uk/news-insight/future-of-surveying/sustainability/natural-building-materials-bamboo/


REINO UNIDO
www.ravenadventure.co.uk
https://ropeworksactive.co.uk
Espanha
https://tirolinasgo.com/madrid
https://costabravaparcaventura.com
Portugal
www.parqueaventura.net/en/lagos-en
http://adventurepark.pt
Polónia
www.parklinowy.pl/uk/index.htm
www.rudnicapark.pl

O objectivo é criar um parque de cordas nas árvores de
uma forma que minimize os riscos para as árvores e que
seja seguro para os utilizadores.

Um parque de cordas como atração turística pode ser um
lugar para educar os jovens sobre árvores, espécies,
biologia e o impacto dos equipamentos instalados sobre a
saúde das árvores. Um parque bem organizado também
pode ser um modelo de boas práticas na criação de
edifícios em árvores - também em casa (por exemplo,
casas nas árvores).

Escolha um local com pelo menos uma dúzia de
árvores para 2-3 rotas em diferentes alturas
distribuídas ao longo de 1-2 ha. Bem, se você pode
projetar 
Desenhar pelo menos uma longa descida em uma linha
esticada entre as árvores com um comprimento de pelo
menos 50-100 m - um desafio muito excitante para os
usuários.
Verifique a legislação em vigor.
Fazer uma análise económica do projeto.
Avalie como será em estações diferentes e com as
árvores removidas.

Árvores de idade apropriada (BHD acima de 30 cm) e
incremento radial mais lento - de preferência após um
período de crescimento intenso, com casca espessa. 
Uma empresa especializada para construir e
supervisionar. 
Os requisitos legais para a segurança das árvores e
dos usuários.
Perto de outras atrações turísticas para os jovens.
Tempo de montagem - vários meses.

Um parque de cordas devidamente construído pode
funcionar até 10 anos. Requer inspeções periódicas do
estado do equipamento e do estado das árvores. Também
é aconselhável ter um dendrologista para verificar o
estado do equipamento do parque e o estado das árvores.
Eles determinarão se as cordas precisam ser movidas
para outra árvore ou para outra altura do tronco.

Financeiro - A possibilidade de obter um retorno sobre o
investimento mesmo dentro de 2-3 anos. 
Social e educacional - Superando o medo das alturas,
mostrando a vida nas copas das árvores e o uso
responsável das árvores.
Económico - Potencial para o desenvolvimento turístico
em outras áreas.

Avaliar a segurança dos equipamentos e o estado
interno das árvores com análise dendrológica.
Verificar se as árvores suportarão as cargas e se
as árvores próximas não arriscam usuários ou
equipamentos.
Desenhe o parque de cordas com orientação e
educação perto das plataformas e escadas.
Escolha bons instrutores de escalada para treinar
e supervisionar os usuários do parque de cordas.

Usar um parque de cordas bem construído é seguro,
ensina a autoconfiança e a lidar com o medo das
alturas. 
É também uma oportunidade para uma interessante
sensibilização em torno da natureza em condições
inéditas de vivência das copas das árvores. 
Também promove boas práticas de usufruto das
árvores vivas.

7 Criar um parque de aventura
com corda?

What for? 

O que fazer?

Why read this? 

Que aprendizagem?

Que benefícios?

Que exemplos?
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Design para a construção de uma caixa de ninhos de
aves
Design para a construção de uma caixa de morcegos
empoleirados

Social - promover atividades conjuntas para envolver
as pessoas, construir as caixas e desfrutar das
atividades.
Ecológico - aumentar o número de aves e morcegos
reprodutores locais.
Educativo - expandindo o conhecimento sobre o
ecossistema florestal e a conservação da natureza.

Reconhecimento de espécies comuns de pássaros
florestais e morcegos.
Manuseio de ferramentas simples e exploração de
habilidades de construção.

Possivelmente, um especialista que possa promover a
biologia, a ecologia e a proteção das aves, bem como
oficinas de montagem de caixas de nidificação.
Materiais para a construção de caixas de nidificação -
tábuas de madeira, serras, parafusos, chaves de fendas.
Escadas e ferramentas seguras para a montagem de
caixas de ninho.
Equipamento de primeiros socorros como trabalhar
com ferramentas e escadas.
Equipamento para observação de aves - binóculos,
câmara de movimento nocturno, etc.

Aprender sobre as aves que vivem nas florestas - as suas
espécies comuns, habitats e ciclo de vida.
Sensibilização para o papel das aves no ecossistema
florestal.
Promover a madeira como um recurso ecológico e
renovável.
Conectando as pessoas à natureza local.
Criar um produto que possa ser vendido para angariar
fundos para a conservação da natureza e da floresta.

Uma oficina educativa sobre aves e caixas de
nidificação.
Pendurar as caixas de pássaros ou morcegos nas
florestas e parques próximos.
Observar e monitorizar as caixas de nidificação 

Divulgar as oficinas em cartazes e nas redes sociais.
Encontre um fornecedor para comprar materiais ou
pedir ferramentas emprestadas e encontre madeira
não utilizada ou reciclada. 
Planeie as oficinas com a equipe de voluntários.
Verifique o lugar certo para pendurar as caixas de
pássaros e morcegos.
Após um ano, descrever e promover os workshops 

Possivelmente organizar um evento fotográfico ou
cinematográfico, uma exposição ou um concurso de
fotografia dos registos mais interessante das aves ou
dos morcegos perto das caixas. 

Poderiam ser organizados três tipos de workshops:

     e todo o projecto para que pudesse ser repetido noutro        
lugar. 

Caixa de morcegos

Para quê?

O que fazer?

Que aprendizagem? 

Que benefícios? 

Que recursos?

Que links? 8 Criação e observação de caixas
de pássaros e morcegos

Caixa de pássaros

https://www.wildlifetrusts.org/sites/default/files/2021-07/How%20to%20make%20a%20bat%20box.jpg
https://www.wildlifetrusts.org/sites/default/files/2021-07/How%20to%20make%20a%20bat%20box.jpg


https://www.drolipathes.net
https://dubanci.cz/english-info
https://www.zazzle.com/collections/calendars-
119944088769855147?rf=238554285273206478
https://www.facebook.com/dubanci

Chamar a atenção de potenciais compradores. 
Anunciar produtos e projetos
Educar sobre sementes e espécies de árvores.

Cordel, fio fino, etiquetas
Folhetos promocionais, cartazes, etc.
Guia de identificação de frutos de árvores e frutos secos
Lista de preços, cartão de visita, website, redes sociais

Os frutos de árvores estão amplamente disponíveis. Poderá
ainda utilizar a sua câmara ou smartphone e software de
código aberto para a produção de animações e de pequenos
filmes.

 

Aprende a ser criativo no uso das oportunidades. Ao criar
"algo do nada" ganha confiança e reforça as suas
habilidades. Aprende também sobre as espécies arbóreas,
sobre a história dos costumes e da cultura local.

Reconhecer as tradições locais, históricas e domésticas
de utilização dos frutos arbóreos
Invente uma visão original da sua criação.
Tire uma série de fotos dos seus próprios produtos. 
Crie um site e comunique através das redes sociais.
Publicar fotos do produto.
Desenvolva o conteúdo do site tentando atrair o
interesse em comprar produtos com emblemas
atraentes que você criou, como calendários, camisetas,
canecas.
Colaborar com organizações, empresas e negócios para
desenvolver e promover os produtos.
Mantenha constantemente a atenção do seu público,
actualizando o seu website e as redes sociais com
novos elementos, como filmes ou animações.

Os frutos das árvores florestais são geralmente utilizados
como material artístico para as crianças dos níveis pré-
escolar e do 1. Ciclo, mas também são usados como
artesanato por adultos. Como uma pequena empresa, os
compradores podem ser atraídos pela associação com a
primeira infância. As figuras humanas e animais podem ser
feitas a partir de frutos de árvores e nozes.

Pode criar "algo do nada". Sendo criativo, pode
desenvolver atividades comerciais nesta base ou
oferecer-se para promover organizações sociais ou
educacionais usando os seus produtos. 

Para quê?

O que fazer?

Que links? 

Que valor? 

Que aprendizagem?

Que recursos? 
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https://www.facebook.com/dubanci


Guias para “forragear” 
Guia das maças e dos pomares, SCOG  
Avaliar o potencial para a colheita e fazer mais uso dos
frutos dos pomares tradicionais
Aluguer de equipamento para a produção de sumo 
Frutos secos e respetivas árvores 
Jardinagem florestal  
O que é um jardim florestal? Vídeo
Timelapse da prensagem da cidra dos pomares de
Sandford Vídeo
Produção tradicional de sidra no National Trust Killerton
Video
Colheita de maças Video
Colheita, Armazenamento e Processamento de maçãs
 Video 

Guia de identificação de árvores 
Equipamento básico de cozinha
Recipientes de armazenamento, tupperware,
garrafas e frascos, idealmente do mesmo tamanho. 

Recolher, processar e utilizar diferentes partes das árvores
para confecção de bebidas e produtos alimentares.

Frutos comestíveis - de árvores nativas como o
sabugueiro, espinheiro e tramazeira, mas também
árvores de pomar cultivadas como a macieira, a
pereira, a cerejeira, a ameixeira - na forma de fruta
fresca, frutos secos, fruta desidratada, refrescos (de
sumos de fruta ou de xaropes de fruta conservados
em calda ou álcool) e bebidas alcoólicas (sidra, vinho
e licores).
Sementes comestíveis - de faia, freixo, pinheiro e
azinheira, bem como de árvores cultivadas, como
castanheiros, nogueiras e aveleiras - no formato
natural, em picles, em farinha, e em diversos pratos da
cozinha em geral.
Flores comestíveis - de acácia-bastarda, sabugueiro,
lima, sumagre - sob a forma de chá, sumo, licores,
vinho e na forma de polmes.
Folhas comestíveis - de folhas jovens de lima - para
comer em saladas.
Seiva comestível - de bétula, bordo e nogueira- como
xarope ou como álcool.
Casca comestível - de bétula, choupo, ácer, salgueiro
e pinheiro - a casca interior macia, húmida, e doce ou
o câmbio.

A principal época de colheita é no outono, quando os
frutos e sementes podem ser recolhidos. No entanto, é
também possível colher-se seiva, casca, flores e folhas de
algumas árvores durante a Primavera. 
Crie uma paisagem arborizada comestível na sua área
local usando os princípios de um jardim florestal.
Os produtos podem ser frutas frescas, chás, saladas,
farinhas, conservas (chutneys, picles), frutos secos, e
bebidas fermentadas, sumo de frutas, farinha de bolota,
frutos secos torrados, polme de flores e xarope de seiva.

Sendo produtos comestíveis, há inevitavelmente algum
risco para a saúde que precisa de ser considerado. Regras
de recolha- em caso de dúvida - abdicar da colheita. 

Há muitos benefícios que podemos retirar das árvores como
fontes de alimento e de produtos bebíveis. 
Muitos destes produtos necessitam de pouco capital e
equipamento para criar uma pequena empresa, mas há que
atender que existem regulamentos de segurança alimentar
em diferentes países.
Tanto as frutas das árvores como os frutos secos são uma
parte fundamental de uma dieta vegetariana saudável, e
particularmente da dieta vegana. 

Social - Colher os frutos e produtos das árvores e prepará-
los como produtos alimentares pode ser uma atividade
física saudável, social e rentável.

Financeiro - A produção alimentar a partir das árvores não
implica entradas financeiras elevadas e pode proporcionar
saídas financeiras consideráveis. 

Respeito e valorização da natureza 
Oportunidades empresariais de capital social
reduzido
Técnicas de preparação e processamento de
alimentos

Assim, os jovens adultos, a título individual ou
associados em pequenas cooperativas, podem potenciar
esta oportunidade e constituir uma pequena empresa
comercial.
Ambiental - A produção de alimentos a partir das árvores
é uma forma de agrofloresta. O ato de forragear é muito
sustentável, uma vez que tem poucos ou nenhuns inputs
artificiais. Utiliza equipamentos simples e favorece a
ocorrência de árvores perenes que protegem o solo da
erosão e atuam como um depósito de carbono. Nos
trópicos, a maioria da agricultura tradicional consiste em
agrofloresta ou em jardinagem florestal.
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O que fazer? 
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Que recursos? 

Que links? 

Que aprendizagem?
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https://en.wikipedia.org/wiki/Geocaching
https://www.nationaltrust.org.uk/features/what-is-
geocaching-outdoor-adventure-for-kids
https://adventure.howstuffworks.com/outdoor-
activities/hiking/geocaching.htm
https://www.geocaching.com
https://opencaching.pl
http://www.geocachingspain.es
https://www.geocaching.pt

descobrir lugares desconhecidos
explorar diferentes habitats florestais
sair para o meio natural
exercitar o corpo e reforçar a saúde

Social - promove o contacto com o ar livre
Ecológico - sensibiliza para diferentes habitats naturais
e condições ecológicas

Um dispositivo GPS ou um smartphone equipado com
GPS que será usado para localizar a sua posição
Uma caneta para registrar um pouco da sua aventura
no diário de bordo da geocache
Pequenos itens que pode trocar com outros itens da
geocache

O Geocaching é um jogo de caça ao tesouro dos tempos
modernos, ao ar livre, usando dispositivos receptores de
GPS. Os participantes são incumbidos de navegar até
umas coordenadas específicas e de encontrar a geocache
(recipiente) escondida nesse local.
As geocaches podem ser encontradas em todo o mundo. É
comum os geocachers esconderem as caches em locais
que lhes são relevantes, ou que mostram um determinado
interesse ou capacidade do seu proprietário. Estes locais
podem ser muito diferentes. Pode encontrá-las num
parque natural perto de sua casa, no culminar de uma
longa caminhada, debaixo de água ou numa rua de uma
cidade.

Pode fazer a sua própria geocache e escondê-la em vários
locais. Poderá encontrar geocaches durante os seus
passeios no seu bairro ou em viagens remotas ao redor do
mundo. O geocaching pode ser um desporto de equipa -
pode levar amigos ou familiares consigo!

Encontrar a geocache
1. Localize a cache numa área de interesse usando o site
da geocaching.
2. Coloque as coordenadas no seu aparelho de
navegação.
3. Use o seu dispositivo GPS para o ajudar a encontrar a
geocache escondida.
4. Encontrada a geocache assine o livro de bordo
localizado no seu interior e devolva a geocache à sua
posição original.
5. Se quiser retirar um item da geocache, deixe outro de
valor igual ou superior.
6. Partilhe as suas histórias e fotos no site da geocaching.

Esconder a geocache
1. Informe-se sobre as regras que deverá seguir para
esconder a geocache.
2. Encontre um local adequado.
3. Coloque um livro de bordo no recipiente. 
4. A cache deve adequar-se a todas as condições
climatéricas e ao local que escolheu. Assegure-se de que
é neutra de aromas (para não atrair animais) e rotule-a
adequadamente (de modo a não se tornar um objeto
ameaçador).

Camprest

 Woda Góry Las

Nadleśnictwo Gdańsk - Lasy Państwowe

Aprender a navegar adequadamente em novos
ambientes.

Para quê?

O que fazer?

Que benefícios?

Que recursos?

Que aprendizagem?

 

Que exemplos?
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Guia online para o crescimento de árvores a partir de sementes,
TCV
Manual de colheita de sementes de outono, TCV
Guia Prático para o crescimento de árvores a partir de
sementes, Comissão Florestal
Cultivar carvalhos em vaso, National Forest
Tree seed online
Guia de plantação de árvores
Viveiro de árvores moderno e automatizado vídeo de 3 min
Viveiro de árvores moderno e viveirista nos Estados Unidos da
América - vídeo de 3 min. 

Criar um viveiro de árvores para fins de reflorestação de
árvores nativas coletadas localmente a partir de
sementes e estacas.

Vasos ou uma pequena parcela de terra. 
Solo peneirado, idealmente com adição de folhagem
decomposta.
Areia grossa lavada, grão ou lascas de madeira. 
Acesso a água 
Frigorífico (para armazenar temporariamente algumas
sementes).

Consulte mapas de bosques locais antigos e silvestres
para recolher sementes de espécies de árvores
nativas locais.
Identifique as espécies usando um guia de
identificação. 
Recolha sementes de várias árvores para manter a
diversidade genética.
Verifique regularmente o momento certo para a
colheita - quando a semente está madura e antes das
aves e dos mamíferos as procurarem, ou o vento
dispersar as sementes.
Recolher as sementes do chão ou da árvore à mão ou
com um pau e um gancho.

Salgueiro, ulmeiro, álamo, carvalho - necessitam
apenas de humidade.
Amieiro, bétula, pinheiro - necessitam de ser
embebidas em água durante um dia, serem
misturadas com areia húmida num saco plástico e
finalmente serem armazenadas num frigorífico
durante um mês.
Abrunheiro, azereiro dos danados, macieira-brava,
sabugueiro, noveleiro, aveleira, tramazeira,
espinheiro-cerval, sorveira-branca e cerejeira, etc. -
podem ser semeadas logo após a extração das
sementes.

Recolha de sementes - Maio a Dezembro, dependendo
da espécie

Extração das sementes
Os frutos carnudos são os que mais dificultam a extração
das sementes. Consoante o tipo de fruto pode requerer
amassar (como no caso, por exemplo, da maçã),
pressionar através de uma peneira (como no caso, por
exemplo, da tramazeira) ou estourar o fruto à mão (como
no caso, por exemplo, do espinheiro).
Os aquénios (como por exemplo, os dos carvalho e de
faia) têm de estar firmes, intactos e sem furos e
complementarmente devem afundar ao serem
mergulhados em água.
As sementes aladas (por exemplo, de freixo, ulmeiro,
bordo) podem ser semeadas imediatamente.
Os cones das coníferas e as infrutescências, por exemplo
de amieiro e de bétula, necessitam de ser armazenados
em sacos de papel ou em caixas num local quente. À
medida que forem secando as sementes separam-se
facilmente quando agitadas. 

Pré-tratamento das sementes
A maioria das sementes europeias está adormecida (viva
mas não germina imediatamente). Precisa de humidade
e/ou de um período de frio ou calor.

Potencial para uma mini-empresa, vendendo ou trocando
árvores jovens.
Conhecimentos básicos de horticultura.
Encoraja a comunidade local e a iniciativa do voluntariado.

Social - A recolha e a seleção das sementes no Outono
pode ser assegurada com a ajuda de voluntários.
Financeiro - Se forem produzidas muitas árvores, elas
podem ser vendidas ou trocadas.

Ambiental - O uso de sementes das regiões locais e a
sua plantação nas regiões locais reduz a necessidade
de uso de transportes ambientalmente insustentáveis.
A recolha de sementes de árvores silvestres vai
também assegurar que as árvores estão bem adaptadas
ao clima e ao solo daquela região. Devemos também
sempre garantir que as espécies que observamos e
recolhemos são características daquele local. 

Freixo, espinheiro, azevinho, evónimo, teixo - estas
sementes não requerem nenhum tratamento prévio, mas
deve-se esperar até à segunda primavera antes de
semear. 

Num vaso vegetal com orifícios de drenagem, misture um
volume igual de composto ou folhagem em decomposição
com areia grossa ou gravilha.
Coloque um volume semelhante de sementes, misture, e
adicione um pouco de água para humedecer. Esprema e
verifique que não escorre água. 
Cubra a mistura de sementes com 2 cm de gravilha, areia
ou lascas de madeira. Afunde o vaso na terra e deixe-a ao
ar livre num local sombrio. Não deve secar. 
Faça uma etiqueta registando o conteúdo e fixe-a no vaso.
Esta etiqueta também será útil para sinalizar o próprio
vaso. Note que as etiquetas podem-se perder! Cubra com
rede de arame.
No início da primavera seguinte e ou na segunda
primavera, dependendo da espécie, verifique as suas
sementes para ver se há sinais de germinação. O ideal é
que sejam semeadas logo que a raiz comece a aparecer.
Apesar de ser um processo que leva o seu tempo, não
desista! A sua paciência será recompensada.

Pré-germinação

Sementeira
O número de sementes a semear depende da espécie e da
taxa de germinação esperada. Regra geral, quanto maior for a
semente, maior será o sucesso de germinação.  
Selecione as mudas mais vigorosas de cada vaso e utilize
apenas estas. As sementes são espalhadas na superfície do
solo ou adubo, firmadas por ação dos dedos e cobertas.
A gravilha de horticultura é o melhor material para cobrir as
suas sementes, mas pode só optar por solo e composto. 
Assegure-se de que cobre as sementes apenas até à sua
própria profundidade. Se ficarem demasiado profundas
podem não emergir. Ficando demasiado superficiais podem
secar. 
Não se esqueça de etiquetar o canteiro das sementes.

O que fazer?

Que recursos? 

Que links?

Que aprendizagem? 

Que benefícios? 
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Guia online para o crescimento de árvores a partir de
sementes, TCV
Manual de colheita de sementes de outono, TCV
Guia Prático para o crescimento de árvores a partir de
sementes, Comissão Florestal
Cultivar carvalhos em vaso, National Forest
Tree seed online
Guia de plantação de árvores
Viveiro de árvores moderno e automatizado vídeo de 3 min
Viveiro de árvores moderno e viveirista nos Estados Unidos da
América - vídeo de 3.

Esta atividade tem como objetivo criar um viveiro de
árvores para plantação de árvores nativas a partir de
plântulas e estacas.

Vasos ou uma pequena parcela de terra. 
Solo peneirado, idealmente conjuntamente com
folhagem em decomposição.
Areia grosseira lavada, gravilha ou lascas de madeira. 
Acesso a água e acesso a um frigorífico para
armazenamento temporário de algumas sementes.
Terra para a plantação das árvores. 

Crescimento das plântulas
Quando as sementes começam a germinar podemos
dedicar com alguns cuidados - rega e monda - que podem
garantir o máximo de sucesso no crescimento das
plântulas. 
Todas as sementes devem ser mantidas húmidas. Em
relação às sementes de amieiro, bétula e salgueiro é
importante assegurar que não sequem durante as três
primeiras semanas após a sementeira. Antes que as
plântulas comecem a preencher a área de crescimento e
comecem a competir umas com as outras, elas devem ser
desbastadas ou transplantadas. 
Os vasos devem ser mantidos numa área bem ventilada,
bem iluminada e sem grandes oscilações de temperatura.
Não se esqueça de proteger as sementes e as plântulas
jovens das aves e dos ratos!
Inicie a rega das plântulas após o surgimento das primeiras
folhas e siga com o processo até final de julho. Mantenha-
as sempre húmidas. Inspeccione as plântulas para detetar
pragas e doenças. Controle e retire regularmente as
plantas daninhas para um melhor crescimento das
plântulas.
Aclimatização
Quando o crescimento das plântulas é feito em espaços
interiores - uma estufa ou no parapeito de janelas, torna-se
necessário aclimatizar as árvores e os arbustos às
condições ambientais externas antes da sua
transplantação.
Plantação das árvores
Uma vez que as árvores tenham cerca de 30 ou 40cm de
altura, após um ou dois anos, estão prontas para serem
plantadas no local destinado.
Recolha e crescimento de estacas
Algumas árvores crescem a partir de estacas de madeira
dura - salgueiro, choupo, espinheiro-branco, abrunheiro,
sabugueiro, noveleiro, sorveira-branca, buxo, amoreira,
figueira. Mas tente também com outras espécies arbóreas,
pois exigem pouco esforço e espaço e poderão resultar
desde que tenham sempre solo e humidade.

Potencial para uma mini-empresa, vendendo ou
trocando árvores jovens.
Conhecimentos básicos de horticultura.
Encoraja a comunidade local e a iniciativa do
voluntariado.

As estacas devem ter cerca 30 cm de comprimento e um
ano de idade. Devem ser recolhidas no final do Inverno ou
início da primavera, antes do surgimento dos rebentos.
Podem ser cortados com tesouras de poda ou com uma
pequena serra ou faca afiada.  

Dois terços do corte são plantados com um espaçamento
de 10 cm entre as estacas em vasos ou numa vala rasa. 

social - A recolha e a seleção das sementes no Outono e a
recolha das estacas no inverno pode ser assegurada com
a ajuda de voluntários.

Financeiro - Se forem produzidas muitas árvores, elas
podem ser vendidas ou trocadas.

Ambiental - O cultivo de árvores utiliza principalmente
recursos naturais renováveis. Ao plantarmos árvores, e
sendo estas grandes sumidouros de carbono, estaremos
também a contribuir para a redução dos gases de efeito
de estufa na atmosfera. 

O que fazer?

Que recursos? 

Que links? 

Que aprendizagem? 

Que benefícios? 
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Como organizar uma caminhada guiada

Aprender sobre árvores e florestas
Promoção da recreação ao ar livre em áreas florestais

Reunir voluntários para ajudar a organizar e promover a
caminhada.
Kit de primeiros socorros e telefone móvel.

Organizar um passeio guiado numa floresta ou bosque é
provavelmente a maneira mais barata, simples e fácil de
fazer com que outras pessoas apreciem o valor das
árvores e da natureza. 

Inicie a experiência explorando um local ou um trilho
que já conheça.
Se incluir partes de propriedades privadas, contacte o
proprietário, de preferência por escrito, e assegure-se
previamente de que tem permissão.
Eleja o público-alvo, por exemplo, alunos de escolas,
grupos de escuteiros ou jovens, estudantes
universitários, grupos de aposentados ou deficientes.
Avalie os acessos de chegada e de saída do local, para
a deslocação das pessoas.
Desenvolva um tema para a caminhada usando o seu
próprio entusiasmo e experiência do tema ou do local.
Esta experiência enriquecerá muito mais o usufruto
da caminhada do que se simplesmente partilhar os
seus conhecimentos ou informações.
Escreva o seu tema e mensagens chave, por exemplo,
a variedade de árvores diferentes e velhas ao longo do
percurso, com formas simples de identificar as
espécies, algumas histórias interessantes sobre elas e
o valor das árvores velhas.
As pessoas do grupo podem ter capacidades físicas
muito diferentes. A maioria das caminhadas cobre
apenas cerca de 2 km em 2 horas. Pare e falem juntos
a cada 5 minutos ou quando o grupo vê algo
interessante.
Ponderar sobre a melhor época e o período do dia
mais ajustado ao público.
Consulte a previsão das condições climatéricas e
organize e divulgue a atividade em conformidade. As
caminhadas normalmente viabilizam-se sob todas as
condições atmosféricas, mas planeie algum abrigo.
Para caminhadas mais longas, as instalações
sanitárias locais podem ser identificadas.
Possivelmente planear a caminhada em articulação
com outro evento para garantir que alcança um
grande público.
Servir alguma comida e bebida em algum momento é
sempre popular - biscoitos, fatias de maçã ou laranja,
petiscos com queijo, sumos de frutas, quentes ou
frios em copos de papel.
Um folheto de bolso pode acrescentar interesse, por
exemplo, um mapa ou guia de identificação dos
elementos naturais presentes

Preparar e distribuir um panfleto simples e publicitar
nas redes sociais e nos meios de comunicação
particulares (Twitter, blog ou e-newsletter)
Se aberto ao público, envie um comunicado de
imprensa para a comunicação social local. 
Promova a difusão do evento entre amigos e
familiares e peça que passem a palavra, pois esta será
provavelmente a promoção mais eficaz.

Planeamento 

Um mês antes da caminhada

  

Aprender sobre as características e sobre a
importância das árvores e das florestas.

Social - conectar as pessoas com outras pessoas e
com a natureza. 
Ambiental - Incentivar o bom comportamento
ambiental no ambiente natural.
Educação - aumentar a consciência ambiental e
compreender a correta gestão florestal. 

Faça o percurso, e experiencie-o, assumindo os olhos
e os ouvidos de um novo visitante para verificar se o
tema e as mensagens chave fazem sentido e se
devem ser ajustados.
Decidir onde as pessoas podem fazer uma pausa, se
necessário.
Planeie como manter o interesse e a motivação das
pessoas, em particular das crianças.

Transporte um kit de primeiros socorros, um canivete,
um telemóvel, e muna-se do número de telefone do
hospital e da polícia mais próximos - lupas de mão e
binóculos, etc., se necessário.
Utilize e forneça aos ajudantes, crachás de
identificação bem como coletes refletores,
especialmente se utilizar estradas.
Recomende aos visitantes para se juntarem quando o
grupo parar para conversar. Encoraje as pessoas a
fazerem perguntas, e explique com entusiasmo e
clareza.
Faça registos fotográficos e convide as pessoas a
fazerem também os seus, caso queiram, certificando-
se entre todos se alguém se opõe em ser
fotografado.Crie uma pasta on line onde todos possam
partilhar as suas fotos. Considere uma foto de grupo
no final.
Termine a caminhada a tempo para evitar que as
pessoas saiam antes do fim e se sintam insatisfeitas.
Lembre-se dos princípios básicos da boa
comunicação.

Crie um website onde possa registar e descrever a
atividade e inserir as fotos partilhadas ou envie um
pequeno texto e fotos para os media locais para
promover futuros passeios.
Tome nota do que funcionou e do que não funcionou.

Antes do dia da caminhada

Na caminhada

Após a caminhada

Para quê?

O que fazer?

Que recursos?

Que links?

Que aprendizagem?

Que benefícios?
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Falta de saídas de campo e aulas laboratoriais.
O uso de amostras secas ou fotografias que não são
representativas de toda a árvore.
Os nomes científicos não são do conhecimento
generalizado e os alunos necessitam de conhecer os
nomes comuns para poderem comunicar com as
comunidades locais e os trabalhadores florestais.
Os cursos podem sobrecarregar e desmotivar os alunos
dada a tendência de nomear demasiadas espécies num
breve período de tempo.

Aplicação de identificação de árvores, Inaturalist
Aplicação de identificação de árvores, Woodland Trust

Descubra como identificar e como conhecer os nomes das
árvores. 

Para quê?
Os jovens na maior parte das vezes não têm experiência nem
competências para a identificação da árvores.

Que recursos?

Tente visitar os bosques próximos ou os jardins da cidade
para observar e registar as folhas das árvores, flores,
troncos e ramos ao longo das diferentes estações do ano. 
Talvez possa "adotar" uma ou duas árvores ao longo dos
percursos por onde caminha regularmente. 
Tire fotos e crie uma conta Instagram para armazenar as
suas fotos. 
Use algumas das aplicações de identificação de árvores
(de entre as aqui sugeridas ou outras) para identificar as
diferentes partes da árvore.
Não desanime. Se não conseguir memorizar os nomes
latinos das árvores logo de início, o mais importante é
familiarizar-se com as características das árvores.
Lembre-se de que está a aprender novos vocábulos. Vai
necessitar de repeti-los várias vezes, e com o tempo
ficará fluente.
Torne a aprendizagem divertida! Tente relacionar os
nomes latinos com palavras da sua língua. Certamente
que encontrará algumas semelhanças.
Há muito mais espécies de árvores no sul da Europa do
que no norte. 
Dê prioridade às espécies nativas. Comece com as
árvores e depois transite para os arbustos.
Observa as folhas das plantas.Trata-se de uma folha larga
(geralmente caduca) ou de uma folha em forma de agulha
ou escama? É uma planta folhosa ou uma conífera?
Diferentes características serão mais evidenciadas ao
longo das estações. No caso das árvores de folha caduca,
e dada a ausência de folhas durante o inverno, será
importante observar com mais atenção a casca da árvore,
os ramos e os rebentos das folhas.

O que fazer?
O mais importante que deve saber é que a aprendizagem de
identificação das árvores requer a visita a diferentes lugares e
nas diferentes estações do ano. É uma aprendizagem que
demora o seu tempo mas que pode fornecer habilidades
muito úteis para a sua vida. 

Explore toda a área circundante, como sebes, campos,
parques, bosques e galerias ripícolas. Algumas espécies
são mais características das regiões próximas da água,
outras das áreas de bosque e floresta.
Junte todas as pistas possíveis, incluindo a forma geral e
o tamanho da árvore, a casca, as folhas, as flores, os
frutos, os rebentos da planta e os ramos. Quanto mais
características puder recolher, mais precisa será a sua
identificação.

Leafsnap - Aplicação para identificação de plantas
Guia das árvores da Floresta do Coração da Inglaterra
Árvores de rua e dos parques
Levantamento das Árvores urbanas, Museu de História
Natural
A-Z das Árvores Britânicas, Woodland Trust
Guia das Árvores do Reino Unido
Pesquisa sobre o impacto das Árvores na Saúde, Opala
The Wood Database - A madeira europeia
Árvores comuns do Reino Unido, Parte 1 Vídeo

Que benefícios?
Por que devemos aprender os nomes e saber identificar as
espécies? Porquê em latim?
A ciência utiliza os nomes latinos para nomear as espécies,
pois trata-se de uma língua morta, e impede-se assim os
equívocos frequentes gerados com os nomes comuns que
podem variar de país para país e mesmo de região para
região!
A descrição das espécies arbóreas é crucial nas várias
operações de gestão e de conservação das florestas, como os
levantamentos da biodiversidade, os registos do estado
fitossanitário das árvores, os planos de regeneração, e os
estudos genéticos.

Que aprendizagem?
A habilidade de identificar as árvores mediante a observação
e caracterização das folhas, flores, frutos, da casca e da
forma das árvores.

Que exemplos?

Árvores comuns do Reino Unido, Parte 2 Vídeo
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Escolha uma árvore grande, madura e saudável (por
exemplo, bétula, bordo ou salgueiro) com um
diâmetro mínimo de 20 cm e uma copa grande.
Certifique-se de que tem autorização do proprietário e
que as árvores não estão expostas a pesticidas ou
outros produtos químicos tóxicos.
Faça um furo de 5-10 cm (1-2 cm de diâmetro) na
árvore a aproximadamente 1m do solo, usando um
berbequim elétrico ou manual. Esta perfuração não
danifica a árvore.
Insira um tubo limpo e de uso alimentar no orifício
gerado para fazer uma vedação 

Monte um dispositivo de recolha da 

Retirar o tubo e obstruir o orifício do

Uma vez recolhida, mantenha a 

Encontre um tronco morto ou uma tábua de madeira
comprida cortados em ambas as extremidades.
Apoiando o tronco ou a tábua num suporte, uma
pessoa risca uma das pontas cortadas da madeira e a
outra pessoa ouve na outra ponta.

Recolha de seiva (preferencialmente no início da
primavera)

hermética, idealmente até uma 
profundidade de cerca de 2 cm e sele 
quaisquer fendas à volta com tecido.

seiva com uma garrafa ou balde. Após
 cerca de 15 minutos a seiva deve fluir 
do cano. O recipiente pode estar cheio
 após uma hora ou mais. 

 obturador com um ramo ou usar uma 
rolha. 

seiva refrigerada e use ou processe no 
prazo de 2 dias. Se a mantiver muito 
tempo, as leveduras começam a fermentar a seiva
açucarada. É possível concentrar a seiva de bétula por
evaporação e, assim, aumentar a concentração de
açúcares e fazer xarope de bétula. No entanto, a melhor
forma de a utilizar é na sua forma natural como uma água
levemente açucarada, pois a seiva de bétula contém mais
de 95% de água.
Mais internamente circula a seiva bruta (água e sais
minerais) que será transformada nas folhas em seiva de
bétula. Através de sensores de ultra-som é possível ouvir
a água a fluir através do xilema da árvore, aqui e aqui.  

Árvores falantes

Porque é que o som viaja pela madeira? O som viaja pela
madeira pois percorre os espaços aéreos dos vasos de
xilema longos e ocos do cerne central do tronco. Os
instrumentos musicais utilizam esta propriedade da
madeira para amplificar e modificar o som, razão pela
qual certas madeiras particulares são favorecidas pelos
fabricantes de instrumentos musicais.

Estudo sobre a biologia das árvores

Aprisionar a água da evapotranspiração (melhores
resultados na primavera)
Amarre um grande saco de 
plástico transparente na 
extremidade de um pequeno 
ramo de uma árvore. 
O saco deve ser bem selado na
 extremidade inferior do ramo. 
O vapor de água ficará retido e
 condensar-se-á no saco.
Espere até à noite para a máxima 
condensação antes de retirar o saco. Um saco pode captar
até uma chávena de água por dia.
Os paquímetros elétricos podem detectar a contração
diurna dos ramos e a distensão noturna.

Analisando os anéis de crescimento das árvores
Olha para um tronco de árvore cortado ou um tronco de
árvore. Repara que há uma alternância de anéis claros
com anéis escuros. Cada anel claro evidencia o
crescimento da árvore durante a primavera/verão e cada
anel escuro mostra o crescimento retardado da árvore no
inverno. Assim, contando, por exemplo, o número de
anéis escuros é possível contar o número de anos de vida
da árvore.
Através da contagem do número de anéis é, assim,
possível determinar a idade da árvore. 
Compare agora as larguras de cada anel da árvore. A
largura dos anéis indica a taxa relativa de crescimento
associada às condições de temperatura e precipitação de
cada ano, à competição das árvores próximas em cada
ano, etc.

Os anéis de crescimento das árvores podem ser usados
como evidências das mudanças do clima a uma escala
reduzida uma vez que refletem os efeitos da temperatura
na largura dos anéis. Em períodos mais quentes de
crescimento, os anéis das árvores são mais largos. Em
muitas amostras de cortes de troncos de árvores, os anéis
das árvores revelaram-se mais estreitos antes de 1990 e
mais largos após este período, revelando as elevações de
temperatura que se fizeram sentir a partir desta data.

Broca, tubo e balde de plástico
Saco de plástico grande e cordel ou fita adesiva
Régua de medição

Explore o que acontece dentro de uma árvore, extraindo a
seiva açucarada da árvore, aprisionando a água transpirada
pelas folhas, ouvindo o seu interior através de seu tronco e
estimando a sua idade

Pergunta-te de onde é que as árvores conseguem a sua
massa? Como na conversa do TED aqui.
Saiba como funciona uma árvore aqui - através das suas
folhas, ramos, tronco e raízes.

Para quê?

O que fazer?

Que recursos?

Que links? 

Que aprendizagem? 
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https://www.youtube.com/watch?v=0AtcQL7bIHc
https://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/listening-to-trees/10317932
https://www.aztrees.org/resources/CAT/tree.biology.study.pdf
https://ed.ted.com/best_of_web/tt8nl9uK
http://www.y4trees.net/


Escolha o local e defina uma rota.
Preparar os desafios do peddy-paper, estabelecendo
uma lista de perguntas e respostas, integradas no
percurso escolhido. As perguntas devem incidir sobre
espécies de árvores, produtos seus derivados, factos
interessantes, enigmas à volta das árvores, pistas
para o ponto seguinte, com o objetivo de explorar a
floresta e de facultar o envolvimento com as árvores.
Se houver 2 grupos, a rota pode ter dois sentidos,
sendo que colocará um grupo num sentido e o outro
grupo no outro sentido, para se desencontrarem.
Escolha a data e ligue para os participantes,
divulgando o evento através de e-mail e pelas redes
sociais. Opcionalmente, crie um cartaz publicitário
para ser mais apelativo.
Escolha um líder com conhecimento do peddy-paper
e das respostas para acompanhar cada grupo
participante.
No dia da atividade, o organizador da atividade
explica as regras aos participantes e o tempo
disponível. Cada grupo terá um nome e um líder para
acompanhá-los.
É importante pensar num prémio para a equipa
vencedora, sendo interessante, por exemplo, alguns
objetos feitos de madeira ou uma refeição num
restaurante que confecione receitas com frutos de
árvores ou outras partes comestíveis das árvores.

Facultar conhecimentos sobre as árvores e as
florestas, a sua ecologia, os seus benefícios e
importância.
Promover atividades de lazer entre as árvores e os
jovens (15-30 anos).
Aprender a trabalhar em equipa e a conectar-se com
as árvores.

Um peddy-paper é uma competição pedestre ao ar livre
com equipas, que consiste num percurso com desafios a
ele associados. Foi desenvolvido em Portugal. Os
principais objectivos de um peddy-paper sobre árvores
são:

Pelo menos 2 grupos de jovens e 1 líder por grupo
1 caneta e 1 bloco de notas por grupo
1 máquina fotográfica ou uma câmara de telemóvel

O local para esta atividade pode ser qualquer área
florestal ou arborizada, mesmo uma área urbana desde
que arborizada. A rota deve ser segura e deve ser
preparada previamente. Esta atividade dura
aproximadamente 90 minutos.

Peddy paper Juntos pelo meio ambiente

Peddy paper na Floresta

Aprender sobre as características das árvores, a importância de
proteger as árvores e as florestas, quais os seus serviços
ecossistémicos e ajudar as pessoas a conectarem-se com as
árvores. Através deste peddy-paper, os jovens podem mudar as
suas atitudes e comportamentos face às árvores e às florestas,
de uma forma positiva. Também são desenvolvidas habilidades
sociais como o trabalho em equipa, a criatividade, a resolução
de problemas e a cooperação.

Esta atividade traz benefícios sociais, pois promove o
contato social e a recreação dos jovens. Pode ser
interessante para aplicar num acampamento de verão ou
num evento relacionado com as árvores.Também tem
benefícios ambientais, pois aumenta o conhecimento
sobre as árvores e sensibiliza os jovens para o valor e a
importância das árvores e das florestas.

Foto. https://www.profitecla.pt/peddy-paper-na-semana-de-
acolhimento/
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O que fazer?

Que recursos?

Que links?

Que aprendizagem?

Que benefícios?

http://aegfloresta.blogspot.com/2012/03/peddy-paper-juntos-pelo-ambiente.html
https://www.facebook.com/327668420690603/posts/peddy-papper-na-floresta-hoje-realizamos-um-peddy-paper-na-nossa-freguesia-o-obj/737681546355953/
https://www.profitecla.pt/peddy-paper-na-semana-de-acolhimento/


Workshop de miniaturas de madeira

10 projetos que pode fazer com madeira usada 

Workshops de trabalho da madeira com técnicas de

adaptação sustentável

Obtenha ideias do Etsy

Caneta de madeira Chaveiro de madeira

Diminui o desperdício
Conecta as pessoas às árvores e à natureza
Educa sobre o valor das árvores e da madeira

O objectivo desta atividade é transformar os resíduos de
madeira em produtos úteis e comercializáveis. 

Resíduos de madeira, materiais de madeira, objectos
cortantes
Ferramentas tais como serras, serras de trastes, facas
afiadas, fio, arame, grampos, pequenas correntes, fita de
cobre, etc.
Para o acabamento, e caso os participantes mostrem
interesse, providencie lápis, carvão, tintas, vernizes,
ceras e lixas.
Kit de primeiros socorros.

Perguntar que habilidades, experiências e ideias já são
dominadas pelo grupo.
Apresentar as ferramentas e os recursos disponíveis, as
boas práticas de manuseamento das ferramentas e as
normas de segurança.
Considere o planeamento do trabalho em pequenas
equipas.
Pesquise algumas ideias possíveis para pequenos
produtos de madeira, como por exemplo, utensílios e
decorações de uso diário, tais como, pingentes, canetas
e chaveiros, dados, cunhas de porta, colares, espátulas
de manteiga, etc. 
Teste as ferramentas e os recursos previamente.
Desenvolva ideias e protótipos para os possíveis
produtos de madeira.
Considere a organização entre os participantes de modo
a refinarem os produtos e fazerem múltiplas cópias ou
variações.
Avalie e reveja todo o processo de design e produção e
compartilhe a experiência com outros colaboradores.

 

Muitos produtos podem ser feitos a partir de resíduos de
madeira, como as paletes ou os ramos caídos dos
bosques. Estes podem ser oferecidos como presentes ou
ser vendidos por pequenas empresas lideradas por
jovens, em fase de arranque, quer para angariar fundos
para projetos ambientais quer para a compra de
ferramentas e equipamentos para grupos ambientais.

Redução de resíduos
Criação de produtos para venda ou angariação de
fundos
Presentes ou utensílios úteis 

Planeamento e design colaborativo.
Competências práticas sobre o uso seguro e eficiente
de uma gama de ferramentas.
Educar sobre a economia circular e as técnicas de
produção sustentável.
Conceitos de incentivo e motivação para reutilizar
materiais arbóreos endógenos.

18 Fabricar produtos com
madeira reciclada 

Para quê?

O que fazer?

Que recursos?

Que aprendizagem?

Que benefícios?

Que exemplos?

https://aspea.org/index.php/pt/noticias/520-oficina-de-miniaturas-em-madeira-no-festival-capot-arte
https://www.manmadediy.com/scrap-wood-projects
https://www.manmadediy.com/scrap-wood-projects
https://www.fs.usda.gov/inside-fs/woodworking-workshops-sustainable-adaptation-techniques
https://www.fs.usda.gov/inside-fs/woodworking-workshops-sustainable-adaptation-techniques
http://www.etsy.com/
http://www.etsy.com/


Um telemóvel ou tablet com acesso a internet, e que
permita descarregar aplicações, tirar fotografias, etc.
Telemóvel para contacto em caso de emergência
Fita métrica, régua (ou uma aplicação)
Câmara (ou uma aplicação)
Clinómetro (ou uma aplicação)
Mapa ou dispositivo GPS (ou uma aplicação )
aplicação Treezilla 
aplicação Observatree 
Treetalk app
Exemplo de mapa de árvores urbanas

Registe as árvores da sua área geográfica ou dos
bosques próximos, faça um mapeamento, meça a idade,
as dimensões e observe as suas condições
fitossanitárias. 

Uma vez identificada a espécie e a variedade da árvore, há
muitas características que podem ser medidas e
monitorizadas com o objetivo de determinar se há
necessidade de uma intervenção arbórea, com vista à sua
conservação. 
Selecione uma área arborizada, um bosque ou uma
floresta que deseje mapear, identifique algumas árvores
ou marque diferentes áreas. Utilize o Google Maps satélite
para registar a localização. Esta ferramenta pode ser
usada como um mapa base para a localização de árvores.

Meça a altura - Use um stick do mesmo comprimento que
o seu braço totalmente esticado.
 Afaste-se da árvore a uma 
distância igual à sua altura. 
Segure o pau na vertical com o 
seu braço esticado, posicionando
 o seu topo em linha com o topo 
da árvore e o fundo em linha com
a base da árvore. Assim que 
conseguir este alinhamento 
estará a obter um ângulo de 
45 graus. A altura da árvore será
medida pela sua distância ao 
tronco da árvore. 
Poderá também medir a altura da
árvore Usando uma régua e a 
ajuda de uma segunda pessoa ou Usando uma haste de 1
ou 2 m e a sombra da árvore.

Meça o perimetro à altura do peito 1,3 m do solo usando
uma fita métrica ou um fio e uma régua. As árvores
tendem a crescer irregularmente na base, portanto, para
determinar uma medida mais precisa do diâmetro, os
silvicultores medem o diâmetro da árvore a 1,3 m acima
do solo (Diâmetro à Altura do Peito - DBH). 
Estimar a idade usando a circunferência dividida por uma
média de 2,5 cm por ano. A taxa de crescimento das
árvores é muito variável, pois depende de muitos fatores
como o clima, a interligação entre as árvores, a
competição pela luz, entre outros. Árvores isoladas em
solo rico e com boa luz podem ter uma boa taxa de
crescimento. De um modo geral, a taxa de crescimento é
maior no caso das coníferas.

São muitas as habilidades práticas, técnicas, digitais e
de comunicação que pode aprender. 
O Youth pass pode ser útil para melhor explorar a gama
de competências-chave que podem ser potencialmente
aprendidas nesta atividade. 
Torne-se um especialista em SIG de mapeamento do
Google - Inicie a elaboração de mapas com o Google
Earth e o Google Maps com estes tutoriais passo-a-
passo aqui. 

Monitorizar o estado do 

dossel olhando para cima a

 partir do tronco para 

estimar a percentagem de 

cobertura foliar contra o céu.

Monitorizar o comprimento 

dos ramos na direção norte, sul, leste e oeste s a partir

do tronco.

Monitorize pragas e doenças usando guias de pragas e

doenças locais, como o Observatree. 

Explore os serviços ecossistémicos usando a aplicação

Treezilla de ciência cidadã. 

 Faça um mapa online com as suas gravações usando o

Google My Maps com cada ponto no mapa incluindo

texto e fotos como aqui. 

A maioria das cidades tem uma grande variedade de
espécies arbóreas.                                                                                   
Com um nome anexado a cada árvore no mapa, o seu
espaço urbano pode tornar-se um arboreto com um
trilho de árvores.
Os registos das árvores assegurarão o alerta para
quaisquer pragas e doenças, árvores perigosas, e
árvores sujeitas a remoção indevida.
Os mapeamentos e registos de árvores poderão ser
enviados para arboricultores profissionais ou para os
guardas florestais para garantir que as árvores são
devidamente protegidas e o povoamento bem gerido. 
Disponibilizando esta informação será possível
promovê-la junto das comunidades e grupos locais
para aumentar a consciencialização do valor das
árvores e das florestas, bem como favorecer a sua
participação ativa em campanhas contra o corte de
árvores e ações de desmatamento.

Existe uma grande panóplia de mapas online descritivos
das estruturas geológicas mais relevantes e de vários
elementos ambientais, mas os registos mapeados de
árvores locais são muito escassos. 

O que fazer?

Que recursos?

Que aprendizagem? 

Que benefícios? 

19 Medição e monitorização das
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http://www.treezilla.org/
http://www.treezilla.org/
https://www.observatree.org.uk/toolkits/
https://www.observatree.org.uk/toolkits/
https://www.treetalk.co.uk/map/#xyz=11.2/51.508/-0.128
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zielen
https://www.youthpass.eu/pt/
http://www.youthpass.eu/sk/help/faqs/keycompetences
https://www.google.com/earth/outreach/learn


Desafie-se a produzir algo, sobre e em prole, das árvores
e das florestas sem sair do conforto de sua casa.
Compartilhe as suas criações/produções com os seus
amigos, grupos locais, a comunicação social ou junto dos
políticos do seu município.

Fotos - Adote uma árvore e tire fotos durante todo o ano,
como aqui. Identifique-a e pesquise sobre. Tente fazer
um vídeo ou fotos encenadas a partir de uma posição fixa.
 
Livros - Perca-se numa floresta de livros sobre árvores.
Publique uma lista de bons livros sobre árvores e florestas
que tenha lido - verídicos ou de ficcionais.

Arte - Seja criativo e desenvolva trabalhos artísticos com
as diferentes estruturas das árvores ou sobre as árvores e
as florestas. Por exemplo, desenhe etiquetas para
dependurar nas árvores, faça decorações, crie tecidos de
malha para celebrar uma árvore especial como aqui, ou
explore algumas dramatizações como “Eu sou o seu sopro
de ar fresco”

Telemóvel - Torne o seu telefone mais amigável para as
árvores. Utilize fotos favoritas de árvores para o fundo de
ecrã do seu telemóvel. Faça da Ecosia o seu novo motor
de busca e plante árvores com as suas pesquisas - de
graça!

Vídeos - Veja aqui os vídeos do Youtube do nosso Canal
Y4Trees sobre campanhas, voluntariado, trabalho,
aprendizagem, plantação, monitorizaçãoo e
comemoração.

Apps - Carregue algumas destas aplicações listadas no
site do Y4Trees aqui para o seu telemóvel que podem ser
úteis quando os seus grupos locais se voltarem a reunir.
Carregue aplicações que o ajudarão a identificar, medir,
mapear e registar as árvores, e até mesmo a angariar
fundos para sua proteção e plantação.

Ciência cidadã - Explore alguns destes projetos de ciência
cidadã, e participe em qualquer projeto que lhe interesse.
Experimente o Globe Observer: árvores e nuvens app da
NASA nos quais pode contribuir com dados científicos
úteis.

Apresentação - Usando as suas próprias fotos dos seus
arquivos, e a ajuda dos seus amigos, faça uma pequena
apresentação alusiva às árvores e às florestas - o seu
valor, beleza, cuidados requeridos, usos, proteção,
reabilitação, etc.

Soluções climáticas - Pesquise as políticas florestais
existentes no seu município, a nível regional e nacional, e
a forma como as árvores e as florestas mudaram ao longo
do tempo na área correspondente. Depois, pesquise
soluções climáticas naturais. Finalmente, sugira
mudanças para as políticas menos adequadas.

Campanhas online - Pesquise 
campanhas online locais, nacionais ou
 internacionais para plantar e proteger 
árvores e florestas. Pondere de que 
forma pode apoiá-las. Preencha as petições 
online que possa apoiar. Use as redes 
sociais para vincular outras pessoas a 
estas mesmas campanhas.

Árvores vulneráveis - Verifique se alguma árvore local
ameaçada ou antiga precisa de proteção especial. Depois
fotografe-as, registe as suas medidas, a sua localização,
etc. Por último, informe o responsável florestal local e
adicione-as a um banco de dados nacional, por exemplo,
www.vetree.eu.

Chamada online - Promova ou junte-se a uma chamada
Zoom ou de Whatsapp com amigos zeladores das árvores
e das florestas. 

Promoção - Desenhe cartazes, posters e apresentações
para futuras atividades de voluntariado ou atividades
práticas de grupo, tais como o plantação de árvores. 

Plano - Planeie as suas próximas atividades práticas com
os grupos locais existentes ou crie um grupo. 

Prepare alguns desafios na temática das árvores que possam
ser facilmente realizados nas áreas arbóreas locais e partilhe-
os online.
Pode tirar fotos, fazer vídeos, gravar áudio, fazer podcasts,
escrever textos, contar histórias, pesquisar, fazer campanhas
e escrever cartas dirigidas à comunicação social local e aos
políticos. 

Um telemóvel ou tablet com acesso à internet e apto a
descarregar aplicações, tirar fotografias, etc.
Fotos e vídeos que já tenha arquivados no seu computador.
Algum dispêndio de tempo para trabalho em casa, e
disfrute outdoor. 

Há muitas habilidades práticas, técnicas, digitais e de
comunicação que pode aprender com estes desafios on-line. 
Poderá até mudar seu próprio comportamento e valores -
Esteja recetivo e aberto!

Aprender mais sobre as árvores e as florestas, bem como
sobre outras vidas, incluindo a sua própria.
Incentivar e persuadir outros a valorizar as árvores e as
florestas.
Identificar e monitorizar as árvores próximas.
Mudar as políticas e práticas dos governos locais e
nacionais em relação aos combustíveis fósseis e às
alterações climáticas, especialmente mediante
manifestações diretas e passivas. 
Ajudar as pessoas a entender que a árvore certa deve ser
plantada no lugar certo e no momento certo - onde, que
espécie, quantos exemplares?

Estes desafios podem ajudam-te a:

O que fazer?

Que Recursos?

Que aprendizagem? 

Que benefícios? 
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http://www.ttbook.org/interview/year-life-tree
http://www.commonground.org.uk/gallery
http://www.ecosia.org/
https://www.y4trees.net/videos-1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXgnpPjHiHpQClp8vsDx_s-sNsvn3kDv/edit#gid=164756526
https://www.observatree.org.uk/portal/tree-health-citizen-science-projects/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/help-nasa-measure-trees-with-new-app
http://www.vetree.eu/


https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_ball
www.treebombs.co.uk
Vídeo de plantação de milhões de árvores com bolas de
sementes no Quénia

Peneiras para recolher e limpar as sementes das
árvores
Baldes
Sementes de árvores nativas
Carvão vegetal em pó - para revestir a bola de
semente
Barro
Composto
Água
Atirador de tiro ou drones (opcional)

As bolas de sementes permitem também reforçar a
componente lúdica e educativa, inerente às ações de
florestação.

As plantações de árvores mediante o método das bolas de
sementes são uma boa alternativa às ações de reflorestação
tradicionais, em particular, nas áreas de difícil acesso e nas
plantações de grande escala. Neste método as bolas de
sementes não precisam de ser “plantadas” no sentido
tradicional, tornando o processo mais rentável e menos
exigente em mão-de-obra. A argila e o solo protegem a
semente até ao momento propício da germinação. O carvão
vegetal é adicionado à mistura para facilitar a germinação e
dissuadir os predadores.

Identificar as espécies de árvores locais e pesquisar o
melhor momento e método para recolher e preparar a
sua semente.
Recolher as sementes das árvores nativas nas áreas
próximas dos locais alvo de intervenção.
Se a semente da árvore for uma baga ou um fruto mole,
extraia as sementes duras e coloque-as num balde com
água.
Misture argila, adubo, água e sementes de árvores para
fazer bolas de sementes redondas. Use a proporção de 1
semente para 5 partes de argila.
Envolva a bola de semente em pó de carvão vegetal para
dissuadir pragas e doenças. 
Certifique-se de que não há cinzas de madeira no pó, pois
são altamente cáusticas.
Lance as bolas manualmente ou havendo possibilidade
utilize um atirador de tiro ou drone .

Social - Trabalho em equipa: planeamento da ação, produção
e lançamento das bolas de sementes.
Educativo - Aprendendo sobre as diferentes sementes de
árvores nativas e sua germinação.

O dobro do número de sementes em uma bola de
semente é necessário para a germinação, em
comparação com a sementeira direta.

As sementes das espécies arbóreas altamente palatáveis
têm menores probabilidades de germinar pois são um
alvo fácil para os animais que as podem comer antes de
germinarem, a menos que as respetivas bolas de
sementes sejam moldadas em pellets. No caso das bolas
de sementes feitas com as sementes mais pequenas e
leves torna-se difícil de garantir que atingem as áreas
alvo pretendidas, pois são mais propensas a dispersarem
com o vento. No entanto, as bolas de sementes podem
ficar encaixadas em fendas permitindo que rapidamente
fiquem cobertas com terra, e que se aumentem as suas
hipóteses de sobrevivência. 

As bolas de sementes podem dispersar as sementes das
árvores rápida e facilmente, especialmente em áreas
acidentadas, rochosas ou montanhosas. Em grande
escala, as bolas de semente podem ser distribuídas por
helicóptero ou avião.
É uma atividade divertida e interessante, tanto dentro de
casa como fora de casa.
 

O que fazer?

Que recursos? 

Que ligações? 

Que benefício? 

Que aprendizagem? 

21 Sementeira de árvores com
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https://www.youtube.com/watch?v=6XR7HlCfpOg


Uma pequena empresa social baseada na
abordagem da escola da floresta
Revisão da abordagem da escola da floresta
Orientação sobre o trabalho com crianças e escolas
Associação da Escola da Floresta

Envolvência da floresta 
Um elevada ratio adulto-aluno
A aprendizagem pode inserir-se no currículo nacional 
A liberdade de explorar usando múltiplos sentidos 
Atividades e vivências regulares

Aprender e trabalhar como voluntário junto dos professores
no sentido de introduzir a abordagem da escola da floresta
para que as crianças pequenas possam aprender no
ambiente florestal. 
Principais características da abordagem da escola da
floresta:

Equipamento mínimo necessário, além de roupas e
luvas impermeáveis.
A escola fornecerá todas as ferramentas,
equipamentos e recursos de sala de aula que forem
necessários. 
A floresta ou bosque fornece a maior parte dos
recursos necessários.

Tornar-se praticante acreditado da escola da floresta.
Formar-se como professor do ensino primário.
Tornar-se colaborador do serviço educativo de um
centro de natureza, de um Parque Nacional, etc.
Abrir uma empresa social sobre educação, árvores e
florestas. 
Conhecimento e compreensão - investigar objetos e
materiais usando todos os seus sentidos.

Esta experiência pode proporcionar várias possibilidades de
trabalho futuro:

Tornar-se praticante acreditado da escola da floresta.
Formar-se como professor do ensino primário.
Tornar-se colaborador do serviço educativo de um
centro de natureza, de um Parque Nacional, etc.
Abrir uma empresa social sobre educação, árvores e
florestas. 

Esta experiência pode proporcionar várias possibilidades
de trabalho futuro:

Quer ajudar os professores do jardim de infância e da
escola primária a introduzir a abordagem da escola floresta
na sua turma?
Auxiliar o professor a apoiar as crianças e mesmo
adolescentes com dificuldades emocionais a aprenderem
sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o meio ambiente,
num bosque ou num ambiente florestal.

Procure uma escola local primária ou uma creche que
pretenda apoio para o desenvolvimento de atividades da
escola da floresta.
Como voluntário acima de 18 anos de idade, está habilitado
para trabalhar com crianças. Deverá, no entanto, conhecer
muito bem a política e normas de segurança.
Acompanhar o professor nas idas ao bosque ou floresta, no
recinto da escola ou nas proximidades. 
Informe-se sobre a possibilidade de se tornar um formador
acreditado pela escola da floresta.

Criatividade - corresponder a uma história e a uma
variedade de formas de abrigo como estímulo à
criação da sua própria história usando materiais
simples.
Atividade física - mover-se com confiança e
imaginação.

22 Apoiar a abordagem da “escola
da floresta”

Para quê?

O que fazer?

Que aprendizagem?

Que benefícios?

Que recursos?

Que exemplos?
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