Anexo
Relatório Trees for the World
Projeto:
O Trees for the World é um projeto promovido pela Organização Mundial de Escutismo.
Neste projeto mundial é pedido que cada escuteiro plante uma árvore autóctone da região
onde irá ocorrer a plantação.
Esta deve ser feita de preferência perto do local do agrupamento ou numa área da região
onde seja identificada uma necessidade de árvores.
Cabe aos elementos fazerem uma pesquisa prévia à plantação, de modo a melhor
conhecerem as espécies autóctones da região para que possam fazer uma escolha
informada.
Este ano o projeto considerará, para efeitos da atribuição da insígnia Trees for the World
(com um custo associado), a plantação de árvores autóctones realizadas entre os
meses de setembro a março e o respetivo relatório de atividade entregue até o final
do mês de abril.
Relatório:
Os relatórios a serem entregues devem ter em consideração a secção que efetua a
plantação, pedindo-se, naturalmente, que o relatório tenha uma complexidade
proporcional à idade dos elementos.
Os relatórios podem ser apresentados nos mais diversos formatos: powerpoint; vídeo,
fotos, ficheiros pdf. No entanto, pede-se que sejam os elementos a fazer o seu próprio
relatório, tendo apenas o animador um papel orientador.
O relatório dos lobitos pode passar por desenhos feitos por eles das árvores plantadas e
pela escrita de uma frase sobre o que gostaram mais ou menos e o que aprenderam; por
exemplo.

Anexo
Relatório Trees for the World
Região

Agrupamento

- Quais os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) que estás a trabalhar quando
realizas o projeto Trees for the World?

- De que forma?

- O que são Serviços de Ecossistemas?

- Dá alguns exemplos de serviços de ecossistema das florestas.

Em todos os relatórios, este anexo devidamente preenchido deve ser enviado para
treesfortheworld@escutismo.pt, para que o relatório possa ser validado.
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Secções

Número de Participantes

I Secção
II Secção
III Secção
IV Secção
Dirigentes

Local da Plantação:
Espécies Plantadas
(Nome comum e científico)

Número de plantações

