Desafio Mundial da Natureza Urbana 2021
Boletim 02
O Desafio Mundial da Natureza Urbana 2021 está se aproximando e o momento é de muita
experimentação do aplicativo iNaturalist.
Lembramos que as inscrições estão abertas no Meu Paxtu desde 23/03 e vai até 29/03,
dia que antecede o evento formal que se inicia no dia 30/04 (sexta) e vai até 03/05
(segunda).
Mobilizem suas patrulhas, tropas, clãs e escotistas e dirigentes, pois o evento é aberto a
todos!

Segue o roteiro para garantir a participação:

1) Fazer a inscrição no "Meu Paxtu" (já está aberto e é gratuita).
2) Cadastrar um login e senha (que pode ser da Família) no site iNaturalist e se tornar
membro da equipe ESCOTEIROS-DF no site (veja o link ao final).
2.1) Sugerimos instalar o APP iNaturalist e fazer tudo pelo smartphone.
3) Fotografar a Natureza Urbana (Plantas, Animais - inclusive insetos e Fungos) e
cadastrar no site ou aplicativo
4) Usar o seu jardim da casa ou apartamento, ou sair com Família e visitar um local com
segurança, cumprindo as regras para proteção da sua saúde e dos demais.
5) importante:
5.1 Não pode ser plantas de plástico, tem que ser natural.
5.2 Lembre de registrar data, hora e local das fotografias. (ative sua câmera para
registrar esses dados)
6) Já podem cadastrar fotos na plataforma iNaturalist, no projeto "Escoteiros do DF" para
se familiarizar, aprender e se divertir, com responsabilidade, pois o Desafio estará mesmo
valendo somente entre 30/04 e 05/05.
Nota - A regra de segurança básica é: na dúvida, não faça algo arriscado, inclusive e
especialmente em relação à pandemia do Sars-Cov-2. As fotos em casa e da janela de casa
também são válidas.

https://www.inaturalist.org/projects/escoteiros-do-df-no-desafio-mundial-danatureza-urbana-2021

Muitas dúvidas têm surgido neste período de experimentação, assim resolvemos
fazer uma lista com as perguntas mais frequentes (FAQ) que segue:

1 - A senha que cadastro agora é a mesma que utilizo quando o evento efetivamente
começar no dia 30?
R - Sim, a senha vale para entrar no iNaturalist agora e sempre. Ela
não está associada à atividade.
2 - Neste momento de experimentação, não tenho que marcar a opção "Adicionar ao
projeto", mas no período do desafio isso precisará de ser feito ou continuaremos sem
precisar de marcar?
R - Não, não precisa marcar, em todos os projetos que estamos
usando a associação dos diferentes projetos é automática.
No projeto Escoteiros do DF é preciso ser membro, para que ocorra
associação ao projeto na área da RIDE e na data informada.
3 - As fotos tiradas no período de experimentação valem para o período do Desafio?
R - Não, tem que ser fotos tiradas e postadas dentro do intervalo de
30/04 (00:01 hs de sexta) até 03/05 (23:59 hs de segunda)
4 -Quando a primeira sugestão do aplicativo não parece ser a mais aderente com a imagem
da foto que tirei, o que faço?
R - Melhor desconsiderar. Inclua identificações GENERICAS, e deixe
os especialistas fazerem a identificação. Coloque por exemplo: a
mais genérica: planta, animal, fungo, ou mais aproximada: cactos,
palmeira, ave, abelha, borboleta, aranha etc. Nunca deixe vazio. Se
não souber, vá para o genérico. Ok!

5 - Que Etapas de Progressão ou que itens de uma especialidade ou Insígnias de interesse
especial eu poderia estar cumprindo ao participar dessa atividade?

Ramo Lobinho

Ramo Escoteiro

C7 – organizar e executar um pequeno projeto
científico, artístico ou utilitário. (Deve ler,
estudar e planejar como serão suas
observações)

96 – Participar de uma excursão urbana com
motivo ecológico (Pista, Trilha) (Devido ao
confinamento, essa atividade poderá ser feita
com familiares em um parque ecológico,)

E1 -Em um passeio com a Alcateia, observar as 90 – Participar de um safari fotográfico
belas coisas da natureza e agradecer por (Rumo e Travessia)
existirem. (Devido ao confinamento, essa
atividade poderá ser feita com familiares,
observados os protocolos de segurança)
I20 –Demonstrar para a alcateia um 102 – Identificar pegadas de animais (Rumo
conhecimento ou habilidade que adquiriu e Travessia)
(após participar e adquirir habilidade de
fotografar e reconhecer seres na natureza
combinar com a chefia)
S22 –Fazer uma pesquisa sobre a região onde
mora (relevo, hidrografia, flora e fauna) e
sobre a história de sua cidade (aqui estamos
sugerido considerar aspectos de fauna e flora)
I21 – avaliar uma atividade que tenha
participado, identificando pontos positivos e
pontos negativos e fazer sugestões

IMMA
Pode trabalhar o item “Habitats e Espécies”
Notas explicativas:
* Os jovens podem trabalhar o tema nesta etapa previa ao evento, ou seja neste período
de experimentação, bem como depois da realização do Desafio, pois a meta aqui é
“aprendizado” independente do momento
** A chefia deve acompanhar e orientar a participação para posterior análise e decisão
quanto a cumprimento de itens sugeridos acima

6 – E quanto a especialidades? Tem alguma que possa ser trabalhada?
R – Lembramos que especialidades escoteiras são parte do nosso
método escoteiro e visam incentivar a aprendizagem das crianças,
adolescentes e jovens. Para esta atividade listamos algumas, que
claro vai depender muito do engajamento e empenho do jovem para
sua realização, devendo trocar informações com suas chefias e
adultos que venham acompanhar para validar a conquista, se for o
caso.
As especialidades e os respectivos itens apontados são sugeridos e passíveis de execução
e não limitantes. Tudo vai depender do interesse individual e não há tempo especificado
para concluir.
Especialidades Escoteiras Envolvidas no Desafio da Natureza Urbana:
Especialidade

Itens

Link com detalhamento dos itens

Biologia

2, 3,
11,
12, 13
e 14

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/biologia/

Fotografia
Digital

3, 6,7,
e9

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/fotografiadigital/

Fotografia

4, 6 e
7

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/fotografia/

Herpetologia

1, 2,
4, 5, 6
e8

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/herpetologia/

Ictiologia

10,
11, 12
e 13

Jardinagem

3, 5,
6, 13
e 15

Meliponicultura

, 2, 5,
6, 8 e
9

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/ictiologia/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/jardinagem/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/meliponicultura/

Microbiologia

Ornitologia

2, 3 e
7
2, 3,
4, 8 e
9

Paisagismo

4, 6 e
8

Plantas
Medicinais

4, 5 e
6

Proteção de
Animais
Silvestres

4, 10,
11 e
12

Vigilância
Epidemiológica

Itens
- 2, 4
e9

Zoobotânica

2, 4,
5, 7 e
8

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/microbiologia/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/ornitologia/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/paisagismo/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/plantasmedicinais/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/protecao-deanimais-silvestres/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/vigilanciaepidemiologica/

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/zoobotanica/

7 - Se eu esquecer de colocar a data ou a localização, o que acontece?
R: A sua observação não valerá, mas a qualquer momento você pode
corrigir isto, bastando editar a observação, e corrigir/incluir a data
e/ou a localização.

8 - Existem dicas para fotografar plantas.
R: Sim, e são bem simples.
Inclua várias fotos de estruturas diferentes numa mesma observação:
- a planta inteira,
- as folhas (frente e verso)
- o tronco em árvores a arbustos
- se houver, fotos de flores, frutos e sementes.

9 - Existem dicas para fotografar insetos e animais.
Sim, existem: Não fazer ruídos, estar meio escondido, ter muita
paciência são alguns itens fundamentais, e claro estar em situação
que permita tirar fotos de diferentes ângulos (de cima, de lado, etc..)
para ajudar na identificação. Ah, o melhor horário é logo que
amanhece!
10 - Posso tirar fotos de ninhos, pegadas, fezes, penas, ossadas etc.?
R - Sim, se recentes e na natureza, pois são evidências de que estes
organismos ocorrem ali. Alguns, como a casa de João de barro, ou as
fezes de capivara, vão levar à identificação da espécie, outras, como
pegadas ou penas podem levar à identificação de grupos, mas nem
sempre levam a identificação devida da espécie. Estás observações
são muito válidas, devem ser feitas e geram debate e discussão.
11 - Sons de aves, cigarras, sapos etc. Podem ser registrados?
R - Podem e devem ser feitas gravações de sons, com curta duração,
mas suficientes para identificar o organismo.

12 - Podem ser incluídos vídeos.
R - Infelizmente não, mas você pode capturar uma ou mais imagens
do vídeo e inseri-las no iNaturalist. Se o vídeo estiver na internet.
você pode incluir o link em Anotações.

O Desafio Mundial da Natureza Urbana 2021 é uma grande oportunidade, alegre,
interessante, divertida, colorida... abram os olhos, ouvidos e mentes, registrem em suas
câmeras, pois a Natureza é muito mais rica do que podemos imaginar!! Corra e se engaje.

