Título

Rede Sociais de B-P

Duração

1 hora

Número de
Aplicadores

1 Escotista

Quantidade de
participantes

Pode ser realizada com qualquer quantidade de Patrulhas ou jovens na
Seção, existindo a possibilidade de participação individual dos jovens
nesta atividade.

Materiais

Cartolina branca, papel, canetas, canetinha colorida, fotos diversas de
Baden-Powell (podem ser impressas, não necessariamente em papel
fotográfico).

Objetivos

Desenvolvimento Intelectual e Social, com fortalecimento do espírito de
patrulha, trabalhando atividades manuais e expondo criações artísticas
dos jovens.

Desenvolvimento

O escotista passa as instruções da atividade aos monitores (se
desenvolvimento for por patrulha) ou ao sênior/guia (se
desenvolvimento for individual), apresentando os detalhes e
estabelecendo o tempo de execução.
Os jovens deverão criar um cartaz, como se fosse o perfil de uma rede
social, contando um trecho da história do Escotismo ou uma
passagem da vida do fundador. A ideia é usar fontes amplamente
utilizadas por esta faixa etária como fonte de aprendizagem, fazendo
algo moderno, criativo, dinâmico, alegre e diferente.

Descrição

ALGUMAS IDEIAS/SUGESTÕES DO CARTAZ
- Montar um perfil do Facebook ou Instagram para B.P.
- Criar álbuns de fotos reais da vida de B-P contendo descrições com
linguagem coloquial ou informal, fazendo uso de hashtags, emojis, etc.

- Criar publicações da linha do tempo de passagens da vida de B-P
utilizando linguagem coloquial ou informal, fazendo uso de hashtags,
emojis, etc.; como por exemplo, Cerco de Mafeking, Acampamento da
Ilha de Brownsea, Casamento de Robert e Olave Baden Powell,
viagens de família, fotos com amigos em algum momento especial,
condecorações e títulos, etc.
OBSERVAÇÃO - Caso seja utilizado um sistema de pontuação, podem
ser acrescidos pontos extras, conforme definição da equipe de
escotistas para cada item cumprido dentro do perfil criado.

Descrição

IDEIAS PARA A PATRULHA OU EQUIPE DE INTERESSE
Este jogo pode se tornar um mural na parede da sua sede ou no canto
de Patrulha/Tropa, onde aos poucos poderão incluir mais informações
a cada possibilidade de ganho de conhecimento e assim, dividir com
as demais seções e jovens da Unidade Escoteira, bem como pais e
outros adultos, a chance de também conhecerem um pouco mais do
Escotismo.
Pode também ser o início para um jornal Mural, Blog ou Perfil da Tropa
ou do grupo, mantido pelos jovens.
OUTRAS RECOMENDAÇÕES
Esta atividade trabalha o desenvolvimento Intelectual, pois cada jovem
terá possibilidade de ampliar continuamente seus conhecimentos,
mediante o autodesenvolvimento e a aprendizagem sistemática; atuar
com agilidade mental e desenvolver sua capacidade de pensar e
inovar.
É importante que o Escotista observe e possa compreender que os
jovens têm formas diversas para se expressar e, cabe a nós avaliar,
junto a cada jovem individualmente, seu desenvolvimento, conforme as
experiências e sua evolução.
LINK COM FOTOS E IMAGENS SUGERIDAS PARA ATIVIDADE
https://www.google.com/search?biw=1350&bih=640&tbm=isch&sa=1&
ei=TttZXP_PHMSy5OUPjuigsA8&q=baden+powell+escotismo&oq=bad
en+powell+escoti&gs_l=img.3.0.0.13557.15637..17175...0.0..0.350.172
8.2-5j2......1....1..gws-wiz-img.......0i67j0i30j0i8i30.0D5UxRKORFo

Competências
trabalhadas

Atividades do
programa

✓ Mantenho-me informado da Atualidade pelos mais diversos meios,
avaliando-os criticamente e fundamentando minhas opiniões;
✓ Exponho minhas criações artísticas
✓ Valorizo a democracia respeitando a autoridade legitimamente
constituída, aceito e compreendo a importância das normas, sem
renunciar ao direito de lutar para modificá-las, bem como respeito às
ideias opostas às minhas e exerço minha autoridade sem abusos.

- Manter (sozinho ou com sua patrulha) um informativo escoteiro
durante 3 meses, com atualizações semanais, expondo também as
principais notícias da semana colhidas em diversos meios de
comunicação, junto com uma visão crítica de cada uma delas. O

educativo
relacionadas

informativo poderá ser impresso, um jornal mural na sede ou um blog
pela internet.
- Escolher um tema de seu interesse e criar uma obra a partir dele, tal
como uma escultura, pintura, esquete, canção, poesia, dentre outras à
sua escolha ou ainda criar uma campanha de divulgação para a seção.
- Participar ativamente e de forma respeitosa das discussões e
decisões dos Conselhos de Patrulha, de Tropa e das eleições de
monitores.
POSSÍVEIS ESPECIALIDADES
Informática, Ciência e Tecnologia - Item: 4
Artes Gráficas, Cultura - Item: 5
História do Escotismo, Habilidades Escoteiras - Itens: 1, 2, 3, 4, 9
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