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BACK COVER/ SUMMARY 
Os amigos Ben, James, Tim e Tom, de 10 anos de idade, encontram a árvore perfeita numa floresta 

perto da escola e começam a construir a super casa na árvore. As coisas começam com uma queda e 

pioram quando a irmã de Ben, Amanda, os descobre a trabalhar secretamente na casa da árvore.  

Logo a seguir, eles apercebem-se de que as raparigas estão a construir a sua própria casa- na mesma 

árvore – e tem melhor aspecto do que a dos rapazes! Como é que elas estão a fazer aquilo? Qual é a 

sua arma secreta? Depois do acidente, tudo muda e os rapazes são forçados a fazer equipa com as 

raparigas- como se isso alguma vez fosse funcionar!  

Este livro apresenta conceitos básicos da Gestão de Projetos aos jovens, através de uma história 

divertida e curtas lições ensinadas a uma das raparigas pelo seu pai, que é (obviamente) um Gestor 

de Projeto. Ela aplica o que aprende e de repente as raparigas estão à frente dos rapazes que 

começaram a construir sem um plano. Junta-te a esta improvável equipa de construtores de casas 

na árvore - quatro rapazes e quatro raparigas – que acabam por trabalhar em conjunto para 

completar a super casa na árvore! 

 

Comentários 
 “Costuma dizer-se que os jovens são o nosso futuro e que os projetos são o futuro do nosso negócio. 

Com a criação dos Projetos Juvenis, Gary combina estas duas vertentes e fornece uma plataforma 

educacional e de entretenimento aos jovens de hoje (e aos gestores de projeto de amanhã).” – Peter 

Taylor, autor do livro The Lazy Project Manager (O Gestor de Projeto Preguiçoso). 

http://www.gazzasguides.com/
http://www.projectkidsadventures.com/
mailto:gary.nelson@gazzasguides.com
https://twitter.com/projectkidsadv
https://plus.google.com/+Projectkidsadventures/posts
http://www.amazon.com/Projeto-Aventuras-Projetos-Juvenis-Portuguese/dp/1517762561
http://www.projectkidsadventures.com/
https://www.facebook.com/TheUltimateTreeHouseProject


O Projeto da Super Casa na Árvore  Gary M Nelson 

2 | P a g e www.gazzasguides.com | www.projectkidsadventures.com | gary.nelson@gazzasguides.com | 

Twitter: @ProjectKidsAdv | Google+: +ProjectKidsAdventures 

 “Gostei de ler o livro e se eu quisesse construir uma casa na árvore punha o meu pai na equipa e iria 

construí-la como deve ser” – Scott Taylor (10 anos), filho do “Gestor de Projeto Preguiçoso”. 

 “Neste livro, Gary Nelson oferece-nos um olhar juvenil sobre a gestão de projetos, tornando a 

Gestão de Projetos acessível aos jovens. A passagem fácil e rápida por um projeto resulta numa 

leitura que será valiosa para encarregados de educação que querem instigar a importância do 

planeamento nos seus educandos – ou para adultos que querem dar aos jovens uma noção de como 

é o seu dia-a-dia de trabalho em projetos. Assim, subam para a casa na árvore e disfrutem da visão 

dos jovens sobre a gestão de projetos.” 

Rich Maltzman, PMP, Co-Autor de Green Project Management, PMI Cleland Award for Literature, 

2011 

 “Eu gostei realmente deste livro, quer como pai, quer como gestor de projeto. Ver a minha filha 

imersa na história e a apreciar realmente o valor de trabalhar em equipa e o esforço de todos foi 

algo muito especial para mim. Muito bem!” 

Tony Adams, MPM – (43 anos) 

 “Gostei muito deste livro e fiquei presa desde o primeiro capítulo! Tem personagens porreiras e uma 

história que realmente nos envolve! Gostei também de perceber o que o meu pai faz. Obrigada Gary 

estou ansiosa pela próxima história.” 

Talia Adams – (10 anos) 
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