Ideias para Agir
As possibilidades de crianças e professores contribuírem para o
projecto são infinitas. Deixem apenas a vossa imaginação fluir. No
caso de os alunos estarem com dificuldades de ter ideias, aqui estão
algumas sugestões:

Teatro sobre a Importância da Floresta Tropical
Experimentar um teatro pode inspirar a conversa sobre a
existência contínua da floresta tropical. Na turma, leia alto a
cena (ver apêndice II) na qual diferentes personagens têm
interesses contraditórios sobre uma parte da floresta
tropical, no Uganda.
Façam uma reconstituição do encontro com os seus
estudantes.
Limpeza-rápida de Floresta
Limpem todo o lixo que encontrarem numa parte específica da floresta o
mais rápido possível. Divida os alunos em grupos de 2-3 pessoas e dê a
cada grupo um saco de lixo. Quais são os grupos que conseguem apanhar o
máximo de lixo em 15 minutos? Tirem fotografias de todo o lixo que
apanharam e discutam na turma o que teria acontecido, se o lixo não tivesse
sido apanhado e deitado no sítio correcto.

Campanha de Relações-Públicas Florestal
Organizem uma pequena exposição com posters
informativos e/ou desenhos sobre a importância das
florestas na turma. Depois apresentem-na na escola ou
numa comunidade mais alargada.

Papel Reciclado na sua Escola
Veja os tipos e origens de papel na sua escola. Estão a usar papel
reciclado? Quem será responsável por fazer uma mudança nesta área?
Plantar Árvores
Gostariam de criar um pequeno viveiro?
Talvez no jardim da escola ou no parapeito duma
janela? Encoraje os seus alunos a tomarem conta das
plantas.

Pequeno Filme
E que tal um vídeo ou filme sobre a importância das florestas? Seja um
filme de animação ou um documentário — as possibilidades são infinitas.
A nossa equipa irá de bom grado ajudar-vos a partilhar o filme no site do
Instituto Jane Goodall e no site Roots & Shoots Portugal.

Procurar por Árvores-bebé
Com os seus alunos, procurem plântulas de árvores (árvores-bebé) na
floresta. Cada criança recebe vários fios vermelho vivo, que poderá atar
gentilmente à volta de cada plântula. Quando acabarem, olhem à volta e
vejam quantos fios vermelhos “brilham” no meio do verde e castanho da
floresta. Vão até cada uma das árvores-crianças e dêem-lhe as boas vindas.
Não se esqueçam de tirar os fios no final!

Relações com os Media Locais
Contactem os vossos media locais e avisem-nos do
dia Internacional das Florestas, 21 de Março.
Escrevam um artigo sobre a importância das florestas
ou gravem uma reportagem de rádio sobre isso.
Entalhar Gnomos de Madeira
Procurem ramos caídos com 1cm de diâmetro, partam-nos em peças com 1
a 3 cm de comprimento. Depois cortem-nos obliquamente e desenhem uma
cara dum gnomo (ou gnoma!) com um marcador ou caneta de feltro. Podem
fazer famílias de gnomos e até vesti-los com musgo ou folhas. Talvez
possam encontrar-lhes uma casa acolhedora no chão da floresta, por baixo
de raízes de árvores por exemplo.
Pensar sobre a floresta
Respondam às nossas perguntas para troca (Apêndice I), enviem-nos as
vossas respostas e recebam respostas de outras crianças doutros países,
para que possam descobrir mais sobre florestas de todo o mundo!
Arte Feita de Papel Reciclado
Desfaçam pedaços de papel usado, molhem-no e
misturem bem. Encham uma forma de bolacha com
essa pasta, pressionem para sair o resto da água.
Deixem secar e pintem como quiserem. Podem até
fazer jóias ou ornamentos com papel reciclado.
Explorem a vossa criatividade! Façam uma pequena
exposição na vossa sala ou na escola.
Quem Vive na Floresta?
Deixe os seus estudantes pesquisarem sobre diferentes tribos indígenas
ou pessoas que vivem na floresta ou são muito dependentes dela. Em
que países vivem? Que línguas falam? Como é a sua vida? Façam uma
exposição com fotografias, desenhos e posters informativos, baseados
nas pesquisas dos alunos, e apresentem na escola.

Apêndice I
Questões para Partilhar
Projecto: Growing Together
Nome:
Idade:
Nação:
1.
Se pensares sobre a floresta…
A que cheira a floresta? Que sons ouves na floresta? Que tipos de animais e
plantas vês na floresta? O que podes sentir na floresta?

2.

O que é que a floresta significa para ti?

3.
Se a floresta não existisse mais, o que é que estaria no seu lugar?
Do que sentirias mais falta?

4.
Que produtos quotidianos (exemplo: comida, papel) usas
que são originalmente da floresta?

5.

Qual é o teu desejo para a floresta do futuro?

Envia-nos as tuas respostas para rootsandshootsportugal@gmail.com
e r e c e b e r e s p o s t a s d e o u t r a s c r i a n ç a s d e o u t r o s p a í s e s, para
aprenderes mais sobre florestas de todo o mundo!

Apêndice II
Teatro
A FAVOR DA DESFLORESTAÇÃO
Homem/ Mulher de negócios
Tu estás interessado em ganhar o máximo de dinheiro possível. A desflorestação e o negócio de cana-de-açúcar são
muito rentáveis para a empresa. Tu argumentas que serão criados 3.500 postos de trabalho para a população local.
Na tua opinião, é mais importante melhorar a infraestrutura do país do que proteger a floresta.
Proprietário/a das terras
As tuas terras estão na fronteira da Floresta Mabira (Reserva Florestal no Uganda, protegida desde 1932). A
empresa quer comprar a tua terra no decurso do projecto. Tu tens dificuldades financeiras e precisas de dinheiro
para mandar os teus filhos para a escola. As pessoas de negócios estão dispostas a pagar mais do que os
agricultores que alugam a terra.
Agricultor(a)
Tu estás interessado na exploração de madeira, pois os babuínos estão constantemente a sair da floresta e destruir
os teus campos. Depois de deitar as árvores abaixo, não haverá animais a destruir os campos e a pôr em perigo as
plantações.
Aldeãos/Aldeãs da Vila XY
Vocês dependem de encontrar trabalho para ganhar dinheiro. O projecto oferece a oportunidade de serem
empregados: seja para deitar abaixo a floresta, seja para as plantações de açúcar. Ganhar dinheiro é muito
importante para vocês e as vossas famílias, de forma a melhorar o vosso padrão de vida.
Yoweri Museveni: Presidente do Uganda
Basicamente, o governo olha de forma positiva para o projecto. Além dos trabalhos prometidos, o retorno
fiscal de 11.5 biliões de Xelins do Uganda (= 5,3 milhões €) pode ser gerado. Atenção: se a pressão
internacional e da população se tornar demasiado forte, é possível que tenhas que mudar a tua opinião
porque a questão mais importante é seres re-eleito.
Conselheiro/a municipal local
O governo gostaria de levar a cabo o projecto para gerar retornos fiscais. Até certo ponto, tu estás
comprometido/a com o teu partido. No entanto, queres ser re-eleito/a na próxima campanha eleitoral e
por isso irás tomar a tua decisão dependendo da opinião da maioria dos votantes.

CONTRA A DESFLORESTAÇÃO
Guarda-florestal
Tu estás interessado em preservar a floresta. A floresta é uma parte importante para a formação de chuva,
previne a erosão do solo e armazena milhões de toneladas de CO2. A floresta também é importante para o
ambiente: recursos florestais, protecção de vida selvagem, potencial para educação ambiental e ecoturismo, protecção da herança cultural nacional. Também és contra para proteger o teu emprego.

Aldeões/ Aldeãs da Vila XY
Vocês não têm a certeza que encontrarão madeira para a fogueira quando a floresta for cortada. Nesse
caso, a comunidade da vila não teria mais madeira disponível para construir ou reparar casas. Vocês
também usam madeira para cozinhar, as folhas e óleos da floresta para medicina tradicional. A existência
da floresta Mariba faz parte da vossa cultura.
Representante da tribo Baganda
A floresta Mariba é parte integral da vossa cultura. Vocês acreditam que a floresta é a casa dos vossos
antepassados. Cortar a floresta traria muita tristeza, incompreensão e raiva para todas as pessoas da tribo.
Activista ambiental
Tu estás a avisar para os riscos de mais desflorestação porque centenas de espécies raras estão em perigo e a
erosão do solo é acelerada. Além disso, a população local depende absolutamente da floresta como fonte de
recursos. Os planos de deitar a reserva Mariba abaixo conduziriam 312 espécies de árvores e 300 espécies de
pássaros à beira da extinção. Além disso, a floresta é um filtro de ar natural, armazena milhões de toneladas de CO2 e
estabiliza o clima húmido do Uganda central. Se a floresta for destruída, há risco de cheias e perda de colheitas. Aliás,
na tua perspectiva, os planos são ilegais na medida em que a área é protegida na Constituição como uma reserva,
através de leis ambientais. Como membro duma organização governamental, começaste campanhas internacionais e
angariaste milhares de assinaturas de pessoas de todo o mundo para parar a desflorestação.
Agricultor(a)
Tu sabes o quão importante a floresta é para produzir água para as vilas circundantes. A desflorestação vai resultar em luz
solar directa, secando o solo e tornando a agricultura nas vilas envolventes mais difícil. Além disso, sem a floresta, haverá
menos queda de chuva, o que afecta directamente a agricultura e os agricultores.
Investigador
Tu estás muito preocupado com as espécies animais e vegetais raras, encontradas na floresta Mabira.
Além das suas espécies únicas, outros animais e plantas ainda não conhecidos podem viver na
floresta. Na tua opinião, o potencial de exploração de plantas medicinais não deve ser subestimado.
Para além do mais, a tua pesquisa e o teu trabalho depende da preservação da floresta.

