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A Associação Escola da Floresta - Forest School 

Portugal (AEF) foi fundada em 2017 da vontade de 

impulsionar e fazer florescer o movimento Forest School em 

território português. A Associação pretende apoiar e validar 

a implementação e desenvolvimento de projetos nas áreas 

de educação, ensino e formação em escolas e outras 

entidades que queiram implementar a abordagem Forest 

School e promover atividades ao ar livre para as crianças, 

jovens e adultos. Contamos com mais de 40 associados 

individuais e colectivos, na sua maioria Profissionais de 

Escola da Floresta, com projectos implementados um pouco 

por todo o país. 

Circle of Life Rediscovery Community Interest 

Company, fundada em 2007, é gerida por Marina Robb, 

Formadora Forest School reconhecida pela Forest School 

Association, UK. Esta organização tem por principal 

objectivo transformar a educação e a Saúde através da 

Natureza. É ainda um Centro de Formação reconhecido 

pela entidade certificadora - ITC First.



Formação Forest School Level 3 

Organizada pela Associação Escola 
da Floresta - Forest School Portugal 
(AEF) em parceria com a Circle of 
Life Rediscovery CIC.
Formação reconhecida pela Forest 
School Association (FSA) e com 
certificação da ITC First, Reino 
Unido.

Formadora principal: Marina Robb, 
da bolsa de formadores da FSA, 
com vários anos de experiência em 
formação, incluindo internacional.
Formadores da Associação Escola 
da Floresta: Débora Tavares, Líder 
Escola da Floresta no Asas Escola 
da Floresta; Margarida Pedrosa, 
Líder Escola da Floresta na 
Caminhos da Floresta e Raul 
Correia, Líder Escola da Floresta na 
Tribo Terra.

Planeada fundamentalmente 
para profissionais com 
experiência de trabalho com 
crianças e jovens, durante 
pelo menos 2 anos, que 
queiram criar e implementar 
programas de Escola da 
Floresta (professores, 
educadores, assistentes 
educativos, animadores de 
juventude, etc.), mas aberto 
a todos os que tenham 
gosto e interesse em 
trabalhar com crianças na 
natureza.

O quê? Por quem? Para quem?
É uma formação certificada 
que permite adquirir o 
conhecimento e as 
competências necessárias 
para que os formandos 
possam facilitar Programas 
enquanto Líderes de Escola 
da Floresta.

A formação completa tem 
uma duração recomendada 
de 180 horas ao longo de 1 
ano e prevê: 9 dias de 
formação presencial; estudo 
independente; um período 
durante o qual cada 
formando deverá planear e 
realizar 6 sessões piloto de 
Escola da Floresta e a 
execução de um portfólio.



Formação Forest School 
Biografia dos Formadores

Marina Robb is Founder and Managing Director of Circle of Life Rediscovery CIC and The 
Outdoor Teacher Ltd.

She is a leading author and practitioner in the Outdoor sector, an international trainer in the 
design and delivery of nature-based experiences and an advocate for the integration of 
environmental education and health and well-being services. 
She is co-author of ‘Learning with Nature’, considered a 
must-have book for Forest School & Outdoor practitioners 
and ‘The Essential Guide to Forest School and 
Nature Pedagogy’.

Débora Tavares tem formação académica na área de microbiologia molecular. Porém, 
sempre sentiu uma grande ligação às crianças e à natureza. Com a maternidade e a 
procura por formas alternativas de aprendizagem, descobriu a Forest School, tendo-se 
qualificado como Forest School Leader em 2017. No mesmo ano co-fundou a Associação 
Escola da Floresta - Forest School Portugal, da qual é vice-presidente. No ano de 2019 
co-fundou o Asas, um projeto educativo que recebe diariamente na floresta crianças até 
aos 6 anos, e tem estado envolvida em atividades de férias na floresta para crianças até 
aos 12. Esteve também envolvida na organização de formações Forest School 
certificadas, em Portugal, actuando como formadora assistente.



Formação Forest School 
Biografia dos Formadores

Margarida Pedrosa, Presidente da Direção da Associação Escola da Floresta
Formada em Engenharia de Ambiente, possui outras valências académicas nas áreas de 
Formação de Adultos, Segurança e Saúde e Turismo de Natureza. Desde cedo, o Ar Livre foi o 
contexto da sua atividade profissional, desde campos de férias, formação de jovens a 
organização de atividades de aventura na Natureza. 
No decorrer da sua participação na formação internacional em Forest School Leader, co-fundou 
a Associação Escola da Floresta, em 2017. Esteve envolvida no projeto que levou a Escola da 
Floresta à Escola Pública de Sintra, implementado pelo Movimento Bloom. 
Atualmente acompanha um grupo de crianças entre os 3 e os 6 anos nas suas incursões diárias 
à Floresta de Monsanto, em Lisboa. É mentora de um Clube de Floresta ao fim de semana 
dirigido a crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. 
Participa na formação certificada de Líderes em Portugal enquanto assistente e organizou várias 
formações de Introdução à Escola da Floresta dirigidas a educadores.

Raul Correia, Coordenador e Facilitador Forest School na Tribo Terra
Enquanto Animador Sociocultural e Formador, trabalhou com crianças, jovens e adultos em 
diversos contextos mas sempre com a atividade ao ar livre e o contacto com a Natureza como 
norte da sua ação. Foi dirigente em associações ambientais e de teatro.
Esteve 6 anos no Reino Unido onde, depois de se apaixonar pela abordagem Forest School, 
trabalhou para a Wild Education, dinamizando programas para crianças de variadas idades.
Regressou a Portugal para criar o Projeto Tribo Terra, iniciando a sua atividade no início de 
2019. Para além de coordenar o projeto, tem sido o facilitador dos seus programas.
Tornou-se associado da AEF em 2019 tendo tido um papel ativo nos Grupos de Trabalho e 
colaborado nas formações de Introdução à Escola da Floresta.



Formação Forest School
Leader

*
2023 

Datas formação presencial:

(#1) Fevereiro 2 a 6

(#2) Abril 15 e 16

(#3) Junho 17 e 18

Locais: Ericeira e Loures

Webinars:

(#1) 25 Jan 18H-19H

(#2) 22 Fev 18H-19H30 

(#3) 5 Abr 18H-19H30 

(#4) 17 Mai 18H-19H30



Formação Forest School

Valor de participação com emissão de certificado no final 
da formação: 
> 1200€

Inscrições até 15 de Dezembro de 2022

Vagas limitadas (22-24)

A formação deverá ser concluída no prazo de 1 ano, 
findo o qual poderá haver lugar a extensão, com custos 
associados.

Formação em Inglês com possibilidade de tradução 
sempre que necessário.

A obtenção do certificado requer formação em Primeiros 
Socorros adaptado à Escola da Floresta, de 16 horas. 
Curso não  incluído na formação Forest School Leader. 
Organizado complementarmente pela AEF (valor 
especial para os formandos).

Inscrições e mais informações: 
  associacao.escoladafloresta@gmail.com

Condições de participação



A formação de Líderes da Escola da Floresta é composta por 5 unidades, aqui descritas sucintamente.

Unidade 1 
Competências práticas, incluindo ferramentas e trabalhos manuais, nós e cordas, fogo, cozinhar na 
natureza, práticas de segurança e saúde, plantas comestíveis e venenosas, abrigos e brincadeira com 
lama;

Unidade 2 
Ambiente florestal, incluindo ecologia e gestão, estruturas ecológicas horizontais e verticais e discussão 
de artigos científicos;

Unidade 3 
Aprendizagem e desenvolvimento, incluindo princípios, filosofia e práticas de Escola da Floresta, o 
brincar, teorias de aprendizagem, desenvolvimento social, emocional e espiritual e comunicação efetiva;

Unidade 4 
Planeamento e preparação, incluindo políticas, procedimentos e gestão de risco, planeamento a 
médio-longo prazo da área florestal e impacto ambiental, história e influências da Escola da Floresta, 
investigação sobre aprendizagem ao ar livre e preparação para a execução do portfólio;

Unidade 5 
Como pôr em prática um programa de Escola da Floresta, introdução às sessões piloto de 
Escola da Floresta e respectivo planeamento.

Formação Forest School Level 3 
Programa
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