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A proposta deste III Mutirão Escotismo para Todos (MUTEPT), mais que promover o debate acerca da inclusão pela prática de 
esportes, é a experimentação de atividades adaptadas que atendem a situações especiais nas atividades escoteiras. A utilização do 
esporte adaptado para pessoas com de�ciência (PCD) mostra que a adaptação ou transformação de regras, estrutura ou material, 
possibilitam oportunidades de participação a todos, pessoas com de�ciência ou não, e ao serem aplicadas em jovens e adultos, 

contribuem para o entendimento dos conceitos e da prática da inclusão social.
Apresentamos 15 sugestões de atividades que podem ser facilmente realizadas em sede de Unidades Escoteiras Locais (Grupos 
Escoteiros e Seções Autônomas), dentre as quais devem ser realizadas no mínimo 8, escolhendo, preferencialmente, as que 
trabalham com diferentes de�ciências. O período de atividades é de 04 de fevereiro a 08 de abril de 2017. O prazo �nal para envio 

do relatório é 30 de maio de 2017, conforme modelo disponível em https://goo.gl/FsCevS
Visando enriquecer a vivência proporcionada pela atividade, sugerimosa  viabilização de visitas e interação com comunidade, pais, 
sociedade civil, pro�ssionais da área, pessoas com de�ciência, equipes esportivas, culturais, de pessoas com de�ciência ou 

instituições que os acolham. 
Que todos tenham um bom MUTEPT!

Grupo de Trabalho “Escotismo Para Todos”
Coordenação de Saúde

Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo

Boletim Informativo 2
Sugestões de Atividades



NOME SUGERIDO CORRIDA DE REVEZAMENTO GUIADA 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, Afetivo 

OBJETIVOS 
Experimentar uma corrida realizada por deficientes visuais (um 
guia e um corredor com olhos vedados)  

MATERIAL - Lenço ou tapa-olhos, elástico 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Separar os jovens em dois ou mais grupos. Em pares (de portes físicos semelhantes), 
determinar um que será o guia e o outro o corredor. O guia fará “o papel dos olhos” do 
corredor. O corredor deverá tapar os olhos com o lenço ou tapa-olhos. E o guia precisará 
combinar com o corredor que ele o guiará para onde irem e a velocidade da corrida. 
Determinar o ponto de partida e o ponto de chegada.  Chegando na metade do caminho, 
podem trocar, sendo um o guia e o outro o corredor. A equipe que chegar primeiro ganha. 

 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
- Espaço plano, sem obstáculos e mais reto 
- Estipular regras como: “se cair” ou “correr sem o tapa-olhos” ficará sem correr alguns 
minutos como “multa” 
- Explicar aos jovens que se o guia for muito rápido e não respeitar o corredor que está de 
olhos vedados, poderá ter consequências 

NOME SUGERIDO  PARATODOS 

RAMO Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede ou local para assistir a um documentário 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Intelectual, afetivo 

OBJETIVOS 

• - Incentivar e alertar os jovens que existem muitos esportes para 

deficientes e que podem ser adaptados para as diversas 
deficiências, assim como as atividades dentro da UEL 

• - Mostrar e promover o conhecimento de esportes paraolímpicos 

• - Ampliar a visibilidade dos nossos atletas paraolímpicos e 
estimular o diálogo sobre inclusão e acessibilidade da pessoa com 
deficiência em ambientes de formação 

MATERIAL 
Monitor, mídia (aparelho de DVD ou Blu Ray) ou local para 
assistir ao filme “Paratodos” 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Selecionar um trecho do filme (futebol, corrida, remo, natação) e discutir a temática. 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
- Filme disponível no site www.filmeparatodos.com.br  
2- Neste link o arquivo como fazer os debates de acordo com a parte do filme: 
https://drive.google.com/file/d/0Bx-kXfaHUC7lS2pvd3dfMUxnWVE/view?usp=sharing 
Dica de como discutir este assunto  
Para iniciar a atividade, sugerimos que você exiba novamente o trecho do filme 
PARATODOS sobre atletismo. Peça aos jovens que selecionem cenas e/ou diálogos que 
traduzam a ideia que eles têm de superação. Após esse primeiro momento, você pode 
dividir os jovens em grupos e pedir que eles expressem, por meio de montagem de cartaz 
ou painel, um conceito coletivo do tema em foco, relacionando com situações vivenciadas 
no dia a dia. Podem ser utilizados fotos de jornais e revistas, desenhos, grafites, frases, 
etc. Ao término dessa montagem, sugerimos que os cartazes sejam expostos para que 



NOME SUGERIDO VOLEIBOL SENTADO 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, afetivo 

OBJETIVOS 

- Propiciar aos participantes conhecer a modalidade vôlei sentado 
(modalidade paraolímpico praticado por atletas com deficiência 

física) 
- Popularizar um esporte paraolímpico na sociedade 

MATERIAL Rede, bola de vôlei, quadra (ou corda para marcar a quadra) 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A modalidade é disputada oficialmente em uma quadra de 10m x 6m, rede com 1,15 
metros de altura para o masculino e 1,05 metros para o feminino (**pode ser adaptada 
para se praticar na Unidade Escoteira Local com espaço reduzido). Seis pessoas participam 
do jogo sentados na quadra. As únicas exceções às regras convencionais do vôlei 

tradicional são justamente o tamanho da quadra, a posição dos jogadores que jogam 
sentados e a possibilidade de se bloquear o saque.  
Fechamento: “Papo-certo” 
Conhecia a modalidade vôlei sentado?  
Havia praticado o vôlei sentado?  
Reconhecer em grupo as dificuldades e as habilidades necessárias para praticar o vôlei 
sentado. 
 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
Pode-se mostrar parte de algum filme ou documentário sobre voleibol sentado para que os 
participantes tenham ideia do que seja. Vídeo Sugerido: 
https://www.youtube.com/watch?v=qpA_VsLPhA8 

 

NOME SUGERIDO  BOLA AO CESTO 

RAMO Lobinho, Escoteiro e Sênior 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, afetivo 

OBJETIVOS Experimentar dificuldades de deficientes visuais  

MATERIAL Lenço ou tapa-olhos, elástico, bolas, cordas 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Coloca-se o cesto num canto da área que será desenvolvido a atividade e se faz uma 
marcação no chão a uma distância de 2m do cesto. Divide-se os participantes em 2 
equipes: equipe A e equipe B. Cada equipe deverá formar dupla entre os seus 
componentes. Cada dupla ficará unida por uma corda pelos pés e cintura. Um dos 

membros da dupla permanecerá vendado e o outro com as mãos amarradas. As equipes A 
e B alternadamente enviarão uma dupla por vez para tentar realizar a cesta. A bola será 
entregue para o participante vendado e o participante que está com as mãos amarradas 
deverá conduzir até a marca no chão e orientar para que o participante vendado lance a 
bola ao cesto. Vence a equipe que conseguir realizar mais cestas.  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
Fechamento  
- Para as pessoas que permaneceram vendadas: Como foi cumprir a missão de arremessar 
a bola ao cesto? Caso tenha conseguido realizar a cesta, qual foi a sensação? O 
sentimento seria diferente se estivesse sem as vendas?  
- Para os membros que permaneceram com as mãos amarradas: Se sente satisfeito com a 
sua atuação? Se tivesse mais uma oportunidade, realizaria a tarefa de forma diferente?  
- Realizar uma reflexão em grupo de como orientamos as Pessoas com Deficiência Visual 
no nosso dia a dia. 



NOME SUGERIDO  BOCHA DE CADEIRA ADAPTADA – INDIVIDUAL 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Livre, mas preferencialmente de cimento e plano. 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, intelectual, social, afetivo 

OBJETIVOS 
Vivenciar um esporte adaptado para paralisados cerebrais 
severos que utilizem cadeira de rodas, observando suas 

necessidades e capacidades 

MATERIAL 

- 1 par de cadeiras de roda (que podem ser perfeitamente 
substituídas por cadeiras comuns, pois os jogares não sairão do 
lugar), 1 bola branca recheada de areia, 4 bolas vermelhas  
recheadas de areia, 4 bolas azuis recheada de areia, 1 fita 
métrica 
Obs. As bolas indicadas acima também podem ser substituídas 
por bolas de meia 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 
O objetivo do jogo é lançar bolas coloridas o mais perto possível de uma bola branca 
chamada de “jack” (conhecida no Brasil como “bolim”). Antes de começar a partida, o 

árbitro tira na moeda (cara ou coroa) o direito de escolher se quer competir com as bolas 
de couro vermelhas ou azuis. O lado que escolhe as vermelhas inicia a disputa, jogando 
primeiro o jack e uma bola vermelha. Depois, é a vez da bola azul entrar em ação. A partir 
de então, os adversários se revezam a cada lance para ver quem consegue posicionar as 
bolas o mais perto possível do jack. Para ganhar um ponto, o atleta tem de jogar a bola o 
mais próximo do jack. Caso este mesmo jogador tenha colocado outras esferas mais 
próximas do alvo, cada uma delas também vale um ponto. Se duas bolas de cores 
diferentes ficam à mesma distância da esfera branca, os dois lados recebem um ponto. 
Vence quem acumula a maior pontuação. 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
A bocha estreou no programa paraolímpico oficial em 1984, na cidade de Nova Iorque, 
com disputas individuais no feminino e masculino. Em Atlanta (1996), foi incluído o jogo 
de duplas. A primeira medalha paraolímpica brasileira veio no Lawn Bowls, um tipo de 
bocha na grama. Róbson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos “Curtinho” ganharam prata em 
1972, nos Jogos de Heidelberg, Alemanha. 
O jogo de bocha surgiu como uma possibilidade esportiva para pessoas com paralisia 
cerebral com alto grau de comprometimento motor nos quatro membros e usuários de 
cadeira de rodas.  Atualmente, pessoas com outras deficiências como distrofia muscular 
progressiva ou acometidos por acidente vascular encefálicos competem de acordo com a 
sua classe funcional. 

No jogo oficial da bocha são utilizadas 13 bolas: seis azuis, seis vermelhas e uma branca. 
Seu tamanho são menores que a convencional e seu peso é de 280 gramas. É permitido o 
uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para atletas com grande 
comprometimento nos membros superiores e inferiores. Há três maneiras de se praticar o 
esporte: individual, duplas ou equipes. 
As partidas são divididas em ends, que só terminam após todas as bolas serem lançadas. 
Um limite de tempo é estabelecido por end, de acordo com o tipo de disputa. A contagem 
começa quando o árbitro indica quem fará o lance até quando a bola para. Nas 
competições individuais, são quatro ends e os atletas jogam seis esferas em cada um 
deles. Nas duplas, os confrontos têm quatro partes e cada atleta tem direito a três bolas 
por período. Quando a disputa é por trios, seis ends compõem as partidas. Neste caso, 
todos os jogadores têm direito a duas esferas por parte do jogo. 
No Brasil, a bocha é administrada pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes 
(ANDE). 
Classificação 
Jogadores com paralisia cerebral são classificados como CP1 ou CP2, bem como atletas 
com outras deficiências severas (como distrofia muscular), que também são elegíveis para 
competir na bocha. Os jogadores podem ser incluídos em quatro classes a depender da 

classificação funcional: 



BC1: Tanto para arremessadores CP1 como para jogadores CP2. Atletas podem 
competir com o auxílio de ajudantes, que devem permanecer fora da área de jogo do 
atleta. O assistente pode apenas estabilizar ou ajustar a cadeira do jogador e entregar 
a bola a pedido. 
BC2: Para todos os arremessadores CP2. Os jogadores não podem receber assistência. 
BC3: Para jogadores com deficiências muito severas. Os jogadores usam um dispositivo 
auxiliar e podem ser ajudados por uma pessoa, que deve permanecer na área de jogo 
do atleta mas deve se manter de costas para os juízes e evitar olhar para o jogo. 
BC4: Para jogadores com outras deficiências severas, mas que não podem receber 
auxílio. 
Fontes:  
http://www.cantinhodoscadeirantes.com.br/2012/04/bocha-adaptada.html 
http://portaliniciaoparadesportiva.blogspot.com.br/2013/12/bocha-adaptada-para-
paralisados-cerebral.html  

 

 
Para melhor entendimento por parte dos jovens, indicamos aos escotistas que 
procurem imagens de atletas de bochas e as exponha à sua Alcateia, Tropa ou Clã 
durante a apresentação e explicação da atividade. 



NOME SUGERIDO  MURAL DE ACONTECIMENTO 

RAMO Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede  

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Intelectual, afetivo 

OBJETIVOS 

- Oportunizar aos membros da Unidade Escoteira reconhecer 
bons exemplos de superação das pessoas com deficiência  

- Envolver os membros da Unidade Escoteira Local em assuntos 
ligados à temática da pessoa com deficiência  
- Despertar entre os membros da Unidade Escoteira Local de que 
não é a diferença que determina a competência das pessoas. 

MATERIAL 
Espaço com uma boa circulação dentro da Unidade Escoteira 
Local, Matérias jornalísticas que tratem da temática pessoa com 
deficiência.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Solicite aos membros do grupo que tragam matérias de jornal e revista, que tratem da 
temática pessoa com deficiência. É recomendando que as matérias jornalísticas tenham 
foco positivo. Colar no mural para que os outros membros do grupo tenham acesso à 
informação. É importante sempre alimentar com novas matérias e estimular a leitura entre 

os membros da Unidade Escoteira Local  
 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES  
Fechamento  
Realizar comentários acerca das matérias entre os membros da Unidade Escoteira Local. 
Estimular os jovens a refletirem sobre as matérias trazidas para o mural. 
 
Sites para consultas  

1. – Deficiências: Mário Quintana http://www.youtube.com/watch?v=xhFcSM0hAlY 

2. - O Som do Silêncio - Vídeo da ONG brasileira “Vez da Voz” conta a história de uma 
menina surda e de como uma criança com deficiência se relaciona com seus amigos não 
deficientes na escola http://www.youtube.com/watch?v=_DADdyUiPko  

3. - Pessoas com Deficiência - trabalho feito por Gi 
http://www.youtube.com/watch?v=NPIywFclTuA 

4.  - Direitos Humanos: Para Ter Basta Ser - Vídeo da campanha do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana. Secretaria Especial dos Direitos Humanos/PR 
http://www.youtube.com/watch?v=1R2nzUN5P1Y  

5. - Limite é coisa que não existe http://www.youtube.com/watch?v=RmDO-112Iak  
6. - Eficiente ou Deficiente? http://www.youtube.com/watch?v=G9xjw7Wec8I 
7. - Deficiência http://www.youtube.com/watch?v=n3WK5ltU6KQ40  
8. - Comercial Carlinhos - com legendas maiores 

http://www.youtube.com/watch?v=CjXrFZX9gK0   
- Acessibilidade: Direito de Todos - Vídeo de conscientização dos direitos de 
Portadores de Deficiência http://www.youtube.com/watch?v=zoRe-9yI5Eg  
- Acessibilidade: Siga essa ideia - Campanha de acessibilidade do Conade 
http://www.youtube.com/watch?v=T1wG_OoR_5I  
- Comercial “Deficientes” -  Comercial de tevê institucional sobre deficientes visuais 
e auditivos http://www.youtube.com/watch?v=eqnofNjLaFA  
- Consciência Surda.wmv http://www.youtube.com/watch?v=W5fKTLDWneg 
- Tony Meléndez (legendado em português e completo) - Uma grande história de 
vida de um músico de Nicarágua http://www.youtube.com/watch?v=lj_0_0By538   
- Amor de Pai – traduzido http://www.youtube.com/watch?v=ttDENoIK4-g   



NOME SUGERIDO  CINE INCLUSÃO 

RAMO Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede ou local apropriado para assistir a um filme 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO Afetivo, intelectual 

OBJETIVOS 
Estimular a discussão do tema inclusão, 
superação 

MATERIAL 
Filme, pipoca, aparelho/monitor para transmitir o 
filme 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1. O escotista deve escolher previamente um filme que retrate a inclusão, superação. 
Escolher uma data e um local apropriado para fazer esta atividade. No dia da atividade, 
após a exibição do filme, o escotista deverá com os jovens o que cada um teve como 
lição e como aplicar na vida prática escoteira. Deverá debater também como um 
deficiente poderia ajudar no Movimento Escoteiro e como o escoteiro poderia ajudar a 
Pessoa com deficiência. 

 

1. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
2.  
3. Sugestões de filmes  
4. - Cordas (2014). Curta animado “Cordas” narra a amizade entre Maria, uma garotinha 

muito especial e Nicolás, seu novo colega de classe, que sofre de paralisia cerebral. A 
pequena, vendo algumas das impossibilidades do amigo, não desiste e faz de tudo para 
que ele se divirta e consiga brincar. Reconfigurando e recriando jogos e atividades, 
Maria celebra a vida do colega, aprende ao passo que ensina e emociona a todos – 
inclusive os espectadores -, com as possibilidades do sonho e de uma amizade 
verdadeira. Ao final, uma surpresa especial, que lembra a todos da importância do 
educar e da relação que se estabelece no ensino e aprendizagem. Disponível em 

https://youtu.be/mGK-MoDqNSQ?t=4    
5. - As cores das flores. Uma criança cega precisa escrever uma redação sobre as cores 

das flores. O vídeo mostra o desafio do menino para conseguir cumprir a tarefa. A 
tradução para o português foi feita para o blog "Assim como Você", de Jairo Marques. 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpPM  

- A Cor do Paraíso. Narra a comovente história de Mohammad, um menino cego que 

mora numa escola para deficientes visuais e que, nas férias, volta para seu vilarejo nas 
montanhas, onde convive com as irmãs e sua adorada avó. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=p1J8aI9UAvY  

-  Os Intocáveis. O filme conta a história de Philippe, um homem rico que, após 
sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando contratar um assistente, 
sua história cruza com a de Driss, jovem de baixa renda e sem nenhuma 

experiência na função de cuidador. O percurso trilhado pelos dois é de 
aprendizagem mútua. Driss contribui para a retomada da identidade e da 
autoestima de Philippe a partir de um trabalho que mostra o cuidado com as 
deficiências, mas também uma atenção ímpar com as potencialidade envolvidas. 
Trailer disponível em https://youtu.be/FpwuGtn8aGA?t=11  
  



NOME SUGERIDO  BASQUETE COOPERATIVO 

RAMO Lobinho, Escoteiro 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, afetivo 

OBJETIVOS 
Trabalho em equipe para fazer a cesta sem o uso dos braços e 
mãos 

MATERIAL Bexigas com gás hélio e uma cesta que caibam as bexigas 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Coloque a cesta em um extremo da sala e reúna os jogadores no outro extremo. Todos 
estão no mesmo time e o objetivo é fazer uma cesta assim que o coordenador jogar a 
bexiga para cima. A bexiga só poderá ser movida assoprando. Se a bexiga cair no chão ou 
algum jogador tocá-la, o coordenador pegará a bexiga e volta ao extremo oposto da cesta, 
começando tudo de novo.  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
Fechamento  
Compartilhar em grupo a experiência da atuação conjunta para o cumprimento de um 
objetivo sem o uso dos braços e mãos. 

 

NOME SUGERIDO  QUERO PERTENCER AO GRUPO 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Social, afetivo, intelectual 

OBJETIVOS 
- Vivenciar o sentimento de exclusão do grupo  
- Desenvolver o sentimento de ser aceito e pertencer ao grupo 

MATERIAL Nenhum 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Com os participantes faça um círculo apertado e entrelaçado no centro da sala. Uma 
pessoa tenta penetrar neste grupo, da melhor maneira que achar possível, usando a força 
bruta ou dialogando.  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
Fechamento 
Debater: 
- Quais os sentimentos despertados nos indivíduos quando são excluídos do grupo?  
- O que leva o grupo a excluir uma pessoa?  
- Como evitar a exclusão? 
 

 



NOME SUGERIDO  MITOS E VERDADES 

RAMO Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Intelectual 

OBJETIVOS 
Esclarecer e aumentar o nível de conhecimento acerca de uma 
pessoa com deficiência 

MATERIAL 
Cartão de questões (cada questão deverá ser escrita em um 
cartão), caixa ou saco para as questões, painel para o placar, 
pincel atômico ou canetas 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Dividir os participantes em 2 grupos e realizar um jogo de acerto e erro. Os grupos 
sorteiam e respondem as perguntas de forma intercalada. O coordenador deverá ler em 
voz alta a pergunta sorteada. Após a resposta do grupo, o coordenador deverá dizer se a 
resposta do grupo está correta ou incorreta, lendo justificativa de ser MITO ou 
REALIDADE. Cada resposta correta corresponde a 1 ponto. Não há perda de pontos ao 
errar a resposta. Caso um dos grupos opte por não responder, o outro grupo tem a opção 
de responder no lugar. Caso acerte, receberá 2 pontos nessa questão. Vence a equipe que 
receber mais pontos durante o jogo.  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Sugestões de questões 
1. É obrigatório por Lei que se tenham vagas exclusivas destinado para Pessoas com 
Deficiência. 
2. Todas as Pessoas com Deficiência já nasceram deficientes.  
3. Segundo o Censo do IBGE, realizado em 2000, no Brasil existem menos de 25 milhões 
de pessoas que possui algum tipo de deficiência.  
4. Uma pessoa de cadeira de rodas é considerada doente?  
5. Pessoas que usam muletas são chamadas também de muletantes.  
6. Segundo o Censo realizado pelo IBGE no Brasil (2000), entre as Pessoas com 

Deficiência, a predominância é de Pessoas com Deficiência Física.  
7. Todas as pessoas que tem deficiência visual tem perda total de visão.  
8. Uma Pessoa com deficiência visual consegue utilizar o computador normalmente.  
9. Ao ajudar uma Pessoa com deficiência visual a atravessar a rua, o correto é você pegar 
no braço dela e auxilia-la até o outro lado da rua.  
10. Para conduzir uma pessoa cega para sentar, direcione as suas mãos para trás do 
encosto do assento da cadeira.  
11. O cão guia é dócil e, por isso, podemos acariciá-lo e alimentá-lo sem problemas.  
12. A Pessoa com deficiência visual tem o direito de entrar e permanecer com o seu cão-
guia em ambientes de uso coletivo.  
13.Todo surdo também é mudo.  
14. Braile é a língua utilizada pelas pessoas que possuem deficiência auditiva.  
15. Pessoas com Deficiência intelectual só estão bem com os seus iguais.  
16. Em empresas com mais de 100 funcionários, é obrigatória a contratação de Pessoas 
com Deficiência. 
Respostas  
 
Realizar leitura das respostas no planejamento da atividade como leitura prévia. Cada 

resposta apresenta justificativas baseadas em textos de referência:  



- Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência 
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=169153&tp=1   
- Estatuto da Pessoa com deficiência 
http://www.ronaldodenardo.com.br/wp-content/uploads/2015/12/estatuto-da-pessoa-
com-deficiencia-2015.pdf  
 
1. VERDADEIRO - É obrigatório por Lei que se tenham vagas exclusivas destinadas 
para Pessoas com Deficiência: As vagas de estacionamento exclusivas para deficientes 
físicos são regulamentadas por lei (DECRETO Nº 5.296 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 - 
Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
Pessoas Portadoras de Deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências), e demarcadas em diversas cidades do país, tanto em áreas públicas 

quanto privadas. São vagas que visam facilitar o acesso às pessoas com dificuldade de 
locomoção. Para utilização das vagas exclusivas, o deficiente físico deve portar em 
algumas cidades um cartão ou um adesivo emitido pelo órgão competente, ambos 
devem ficar visíveis no veículo em caso de utilização da vaga.  
2. MITO - Todas as Pessoas com Deficiência já nasceram deficientes: As causas das 
deficiências são diversas. Existem casos, em que as pessoas já nascem com alguma 
deficiência. Há outros em que a deficiência é motivada por alterações físicas e 
biológicas que podem surgir ao longo dos anos. Tem ainda as deficiências decorrentes 
de doenças ou ocasionadas por acidentes.  
3. MITO - Segundo o Censo do IBGE, realizado em 2000, no Brasil existem menos de 
25 milhões de pessoas que possui algum tipo de deficiência: No Brasil existe cerca de 
27 milhões de pessoas que possuem alguma deficiência. 
 4. MITO - Uma pessoa de cadeira de rodas é considerada doente? A pessoa que é 
cadeirante está privada de andar, mas pode ser que ela tenha uma saúde tão boa, ou 
melhor, do que a nossa. Devemos tratá-los normalmente como qualquer outra pessoa 
que conhecemos ou aquelas que fomos apresentados: com respeito, educação e 
simpatia.  

5. VERDADEIRO - Pessoas que usam muletas são chamadas também de muletantes: 
As pessoas que usam muletas são também chamadas de muletantes. As pessoas que 
usam muletas têm um pouco mais de autonomia do que aquelas que andam de cadeira 
de rodas, mas ainda assim podem precisar de ajuda em algumas situações.  
6. MITO - Segundo o Censo realizado pelo IBGE no Brasil (2000), entre as Pessoas 
com Deficiência, a predominância é de Pessoas com Deficiência Física: Segundo o 
Censo realizado em 2000 pelo IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), a grande predominância é de Pessoas com Deficiência Visual. No total dos 
casos computados no Censo, 41,8% envolvem pessoas com esse tipo de deficiência. 
Outros 8,3% possuem deficiência intelectual, 4,1% deficiência física, 22,9% deficiência 
motora e 16,7% deficiência auditiva.  
7. MITO - Todas as pessoas que tem deficiência visual tem perda total de visão: Há 
muitos tipos de deficiência visual. Algumas pessoas veem apenas o que está 
diretamente na sua frente e nada do que está ao lado, o que chamamos de visão 

tubular; outras enxergam os objetos como quebra-cabeças em que faltasse uma ou 
duas peças. Ainda há pessoas que têm baixa visão, enxergam muito pouco, mas são 
capazes de utilizar a visão para o planejamento e execução de uma tarefa. E têm 
aquelas pessoas que não enxergam absolutamente nada. A gravidade da deficiência 
visual depende da parte do olho que estiver danificada.  
8. VERDADEIRO - Uma Pessoa com deficiência visual consegue utilizar o computador 
normalmente: Hoje em dia existem softwares específicos para que as Pessoas com 
Deficiência visual tenham acesso a computadores.  
9. MITO - Ao ajudar uma Pessoa com deficiência visual a atravessar a rua, o correto é 
você pegar no braço dela e auxilia-la até o outro lado da rua: Coloque a mão dela no 
seu cotovelo dobrado ou no seu ombro, e deixe que ela acompanhe o seu corpo 
enquanto vai andando. Avise sempre com antecedência se há degraus, pisos 
escorregadios, buracos ou outro tipo de obstáculo que possa impedir a livre circulação 
de vocês durante o trajeto.  
10. VERDADEIRO - Para conduzir uma pessoa cega para sentar, direcione as suas 
mãos para trás do encosto do assento da cadeira: Aproveite também para avisá-la se o 
assento possui ou não braços, assim ela pode se orientar melhor em relação ao espaço 
e às pessoas presentes.  



11. MITO - O cão guia é dócil e, por isso, podemos acariciá-lo e alimentá-lo sem 
problemas: O cão-guia acompanha o deficiente visual servindo-lhe de olhos. Portanto, 
nunca acaricie ou dê alimentos a esse animal. Os cães-guia têm um trabalho de muita 
responsabilidade e, de acordo com o seu treinamento, qualquer recompensa, seja 
carinho ou comida, é uma forma de avisá-lo de que está em seu momento de folga. 
Essas interferências desmobilizam a guarda e atenção do cão e podem colocar em 
perigo a vida do deficiente visual.  
12. VERDADEIRO -A Pessoa com deficiência visual tem o direito de entrar e 
permanecer com o seu cão-guia em ambientes de uso coletivo: A Lei nº 11.126/2005 
assegura a essas pessoas o direito de ingressar e permanecer em ambientes de uso 
coletivo acompanhadas de seu cão-guia.  
13. MITO - Todo surdo também é mudo: A maioria das pessoas surdas não é muda. 
Com o auxílio de fonoaudiólogo, muitas vezes eles conseguem desenvolver a linguagem 
oral. Existem os surdos mais oralizados, que muitas vezes preferem se comunicar por 

meio da fala e da leitura orofacial (leitura dos lábios e dos músculos da face).  
14. MITO - Braile é a língua utilizada pelas pessoas que possuem deficiência auditiva: 
O método Braile de escrita e leitura é voltado aos Deficientes Visuais. O sistema Braile é 
um conjunto de pequenos pontos - sinais em alto relevo - através dos quais os 
deficientes visuais passam os dedos e conseguem identificar a letra correspondente. As 
pessoas que têm deficiência auditiva se comunicam em Libras – linguagem de sinais.  
15. MITO - Pessoas com Deficiência intelectual só estão bem com os seus iguais: O 
relacionamento com Pessoas sem Deficiência pode ajudar no desenvolvimento delas. 
Portanto, essa interação é essencial.  
16. VERDADEIRO - Em empresas com mais de 100 funcionários, é obrigatória a 
contratação de Pessoas com Deficiência: A Lei 7853/89 e o Decreto 3298/99 
determinam que as empresas reservem uma quantidade (2% a 5%) de vagas para os 
profissionais com deficiência proporcionalmente ao número de funcionários 
contratados. 
 



NOME SUGERIDO  GUERRA DOS BALÕES 

RAMO Lobinho, Escoteiro e Sênior 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, social  

OBJETIVOS Aguçar os outros sentidos além da visão entre os participantes 

MATERIAL Bexigas, vendas de olhos, tesoura, barbante 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cada participante enche uma bexiga e a amarra no calcanhar, deixando-a do lado de fora 
da perna. Todos os participantes deverão ser vendados. O Instrutor dá a largada. Cada um 
deve procurar estourar a bexiga do outro e, ao mesmo tempo, proteger a sua. Quem tiver 
a sua bexiga estourada, sai da rodada e conduzirá os outros participantes orientando-os 

para cumprir a missão de estourar e proteger a bexiga. Ganha o jogo quem permanecer 
por último com a sua bexiga.  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
Lugar plano, sem obstáculos. Cuidado com a segurança do jovem (Padrões de Segurança 
em Atividades Escoteiras). Ter 4 a 6 pessoas (adultos e jovens) para orientar o limite da 
área de atividade. 
Fechamento: Debater 
- O que é mais difícil? Tentar estourar o balão do colega ou proteger o seu balão?  
- Você ouviu as orientações dos seus colegas?  
- Como foi a experiência de localização espacial durante a atividade? 

 

NOME SUGERIDO  LABIRINTO ÀS CEGAS 

RAMO Lobinho e Escoteiro 

LOCAL Sede 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Intelectual, afetivo 

OBJETIVOS Estimular a experiência de um deficiente visual 

MATERIAL 
Cordas, materiais para delimitar um labirinto, venda nos olhos 
(pode ser o lenço) 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1. Os escotistas fazem um labirinto ou “trilha” a ser seguida. Dividem-se os jovens em filas e 
todos são vendados, exceto um jovem que será o guia e ficará por último. Os jovens em 
filas serão guiados pelo guia através do toque. O guia dará o comando, conforme: toque 
no ombro direito – virar para direita; toque no ombro esquerdo – virar para esquerda; 
toque nos dois ombros – ir para frente. O membro à frente deverá passar a informação 
recebida e caminhará conforme a instrução. A equipe que chegar primeiro vence. 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

1. - Avisar que as instruções não poderão ser faladas, mas somente poderão ser dadas 
através do toque 

2. - Caso o jovem fale ou veja através da venda, a equipe retorna para o local inicial 
3. - Se houver muita dificuldade para ir a trilha, o guia poderá “consertar” a fila de jovens os 

guiando para a trilha certa 



NOME SUGERIDO  APRENDER CONHECENDO 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Local escolhido para a visita 

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Intelectual, afetivo 

OBJETIVOS 
Estimular e conhecer uma instituição que promova atividades 
para pessoas com deficiência  

MATERIAL A ser combinado com a instituição 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1. Pesquisar instituições em sua cidade que trabalhe com atividades lúdicas, esportivas ou 
assistenciais para deficientes. Agendar uma conversa com alguns jovens ou adultos com 
deficiências para que contem sobre as suas atividades. Se possível, programar com a 
instituição alguma atividade conjunta, trocando experiências por meio de canções, jogos, 
atividades esportivas adaptadas. 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

1. - Pedir para os jovens fazer relatórios ou desenhos (lobinhos) para demonstrar o que 
aprenderam 

2. - Os chefes devem estimular que os jovens pesquisem mais sobre a instituição a ser 
visitada 

NOME SUGERIDO  GOALBALL 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede  

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, intelectual, social 

OBJETIVOS 

- Apresentar a prática do goalball  
- Trabalhar de forma lúdica a participação de pessoas com perdas 

parciais ou totais da visão 
- Explorar o uso dos sentidos 

MATERIAL 
Bola com guizo, vendas, barbante, fita adesiva 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
 
Como é praticado 
Uma partida de goalball acontece entre duas equipes com três atletas cada e tem como 
objetivo fazer gols. Durante o jogo os atletas têm a função de arremessar e defender. A 
bola arremessada deve tocar em determinadas áreas da quadra para que o lance seja 
considerado válido. Todos jogam vendados para ficarem em igualdade durante a partida. 



A bola 
A bola usada para a prática do esporte é parecida com a de basquete. Ela pesa 1,250kg 
e possui guizos em seu interior para que os jogadores saibam a sua direção. 
É importante ter silêncio 
O goalball é um esporte baseado na percepção tátil e, principalmente auditiva, por isso 
não pode haver barulho enquanto a bola está em jogo. 
Tempo de jogo 
Uma partida tem dois tempos de 12 minutos cada e vence aquela que fizer mais gols. 
No entanto, o jogo pode ser encerrado a qualquer momento caso uma equipe alcance a 
diferença de dez gols no placar. Essa situação é chamada de game. 
Desenvolvimento 
Sem sair de seu campo, o time que estiver com a posse de bola deve arremessar em 
direção ao gol adversário, mas o primeiro contato da bola com o solo deve ser na área 
de defesa da própria equipe. Caso contrário, o gol não será valido. Os atletas da equipe 
que está defendendo (também se mantendo apenas dentro de seu campo), por sua 
vez, devem impedir que a bola arremessada entre na baliza. Para isso, parte do corpo 
deles devem estar em contato com a área demarcada no solo da quadra. Confira o 
vídeo https://youtu.be/WJifbI_OSps  

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
- Local plano, sem obstáculos, mantendo normas de segurança (Padrões de Segurança 
em Atividade Escoteira) 
- O espaço da quadra pode ser reduzido, devendo diminuir o número de participantes 
em cada time 
- No gramado pode ser utilizado a marcação da linha de jogo, com areia ou terra.  
 
Sugestão de como fazer uma bola de goalball 
Para construir uma bola de goalball basta utilizar uma bola de borracha (diâmetro de 
20cm), fazer um pequeno furo com estilete, colocar um guizo em seu interior e fechar 
com 
 cola instantânea.  



NOME SUGERIDO  AVANCE UMA CASA 

RAMO Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

LOCAL Sede  

ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO 

Físico, intelectual e social 

OBJETIVOS 

- Propiciar às crianças e jovens o acesso a informações 
importantes sobre tema proposto (ex.: os animais, plantas, 

pessoas, etc.). 
- Socializar a comunicação pela Língua Brasileira de Sinais 

MATERIAL 

- Tabuleiro com a trilha ilustrada com tema proposto, 1 dado e os 
marcadores (cartelas com as respostas em Libras das respectivas 
perguntas que estarão no tabuleiro), cartelas com as respostas 
em libras das respectivas perguntas que estarão no tabuleiro 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Grupos de 2 a 4 participantes. Lança-se o dado e na casa que cair o participante deve ler a 
informação, responder em Libras e seguir o regulamento da mesma. Vence o jogo quem 
chegar à saída, primeiro. 

 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Na sede  
O jogo pode ser aplicado usando um tabuleiro feito numa quadra ou calçada preparada 
antecipadamente com as cartelas de perguntas. 
 
No campo 
O jogo pode ser aplicado usando um tabuleiro feito num gramado usando bambus, cordas 
ou cabo solteiro para demarcar “as casas”, preparado antecipadamente com as cartelas de 
perguntas e cartelas com as respostas em libras. 
 
Sugestões de caselas com informações: 

1. É obrigatório por Lei que se tenham vagas exclusivas destinado para Pessoas com 
Deficiência regulamentadas por lei. PERMANEÇA NESTA CASA POR UMA (01) 
RODADA 
(DECRETO Nº 5.296 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 - Regulamenta as Leis nos 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das Pessoas Portadoras 
de Deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

2. Você é cadeirante, está privada de andar, mas pode ser que tenha uma saúde tão 
boa, ou melhor, do que a nossa. Deve ser tratada (o) normalmente como qualquer 
outra pessoa que conhecemos ou aquelas que fomos apresentados: com respeito, 
educação e simpatia. AVANCE DUAS CASAS. 

3. As pessoas que usam muletas têm um pouco mais de autonomia do que aquelas 
que andam de cadeira de rodas, mas ainda assim podem precisar de ajuda em 
algumas situações.  AVANCE UMA CASA. 

4. Você é uma pessoa com deficiência visual e consegue utilizar o computador 
normalmente. Hoje em dia existem softwares específicos para que as pessoas com 
deficiência visual tenham acesso a computadores. RETORNE UMA CASA. 
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Mais Informações
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil

Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 

Tel.: (11) 31545500
Acompanhe as novidades do evento pelo site 

www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP 


