
Roots & Shoots, programa do Instituto Jane Goodall, é um movimento 
global de jovens e crianças que usam a sua voz e acções para alterar o 
mundo, com empatia e esperança, influenciando e liderando mudanças
positivas nas suas comunidades. 

Saiba mais em
rootsandshootsportugal.org

ACTIVIDADE: ÁRVORE DA ESPERANÇA

Tempo necessário

Materiais

Aproximadamente 40 minutos

Papel

Caneta ou lápis

Opcional: Canetas e feltro,

lápis de cor, lápis de cera

Visualizar os alicerces estruturais que 
apoiam as suas esperanças e sonhos

 1.  Que importância tem um nome?

2. Conheça Jane Goodall e a sua Árvore da Esperança

  Nesta actividade, irá desenhar uma árvore que ilustre as 
raízes que o/a apoiam (pessoas importantes, coisas e 
experiências que são um alicerce na sua vida) e os 
ramos/galhos que representam as esperanças e sonhos na 
sua vida. 
  Comece a imaginar a sua árvore… Mantenha-a na sua 
cabeça enquanto lê.

De onde vem o nome Roots & Shoots?

  Desde criança, Jane Goodall sempre adorou animais. Estava determinada a estudá-los no seu habitat natu-
ral e a escrever livros sobre eles. Trabalhou duramente, poupou dinheiro e aos 26 anos, graças ao seu 
mentor Louis Leakey, foi para a Tanzânia para estudar chimpanzés selvagens.
  Jane foi a primeira pessoa a descobrir que os chimpanzés, os nossos antepassados vivos mais próximos, 
tinham personalidades, compaixão, inteligência e eram capazes de fazer e usar ferramentas como os 
humanos!
  Ao longo do tempo, Jane apercebeu-se dos muitos problemas que os chimpanzés, os humanos e o mundo 
natural enfrentavam. Decidiu abandonar a floresta e tornar-se activista. Normalmente, viaja 300 dias por 
ano, inspirando outros a fazer o bem.

Veja o vídeo onde Jane 
Goodall explica, 
no nosso site:

Sobre >> 
História do R&S

“As raízes espalham-se no solo para 
fazer uma base sólida. Os rebentos 
parecem pequenos e tenros, mas 
para chegarem até à luz conseguem 
partir através de paredes de tijolos. ”

 Jane Goodall



3. “Plantar” a sua Árvore da Esperança

A Árvore da Esperança
de Jane

4. Partilhe a sua Árvore da Esperança!

Para ajudar a decidir que árvore lhe assenta melhor, pense numa árvore que tenha um significado 
importante para si, de que clima é a sua árvore. É uma árvore perene, caduca ou de fruto?

Considere tudo o que o/a apoiam e inspiram, as suas fontes de conhecimento e onde encontra conforto e 
orientação.

                                        Para ajudar a pensar sobre esta lista, considere as coisas que o/a têm 
interessado ultimamente, que sonhos tem para o futuro e com quem é que partilha estes sonhos.

                                                           e distribuir os seus sistemas de apoio, sonhos e esperanças pelas 
raízes e ramos da sua árvore.

  Partilhe o seu trabalho e a sua árvore da esperança nas redes sociais, 
identificando-nos @rootsandshootsportugal

Primeiro, escolha o tipo de árvore que vai desenhar e descreva-a no espaço abaixo.

De seguida, faça uma lista das suas raízes, ou seja, coisas que o/a apoiam e interessam.

Agora faça uma lista dos seus ramos, ou seja, coisas pelas quais é apaixonado/a, ou sobre as 
quais quer aprender mais.

Finalmente, é o momento de desenhar 

  Jane decidiu desenhar um cedro-faia, da sua 
casa de infância em Inglaterra. Repare no 
que Jane considerou como sistemas de apoio 
(nas raízes) e como sonhos e esperanças (nos 
ramos). 
  Olhando pa  Olhando para a árvore de Jane, pense numa 
árvore que tenha um significado especial para 
s. O que considera os seus sistemas de apoio, 
os seus sonhos e as suas esperanças?
  Há alguma parte particular da árvore de 
Jane que lhe toque? Que partes da sua árvore 
são diferentes da árvore de Jane?

ACTIVIDADE: ÁRVORE DA ESPERANÇA


