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1. Definição da atividade
Segundo as diretrizes para o desenvolvimento espiritual e religioso da Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro (disponível em https://escoteiros.org.br/arquivos/espiritualidade/diretrizes_
desenvolvimento_espiritual_religioso.pdf), “o desenvolvimento espiritual está conectado ao esforço 
dos jovens em entender sua origem, o significado e as razões das experiências da vida; logo, não está 
dissociado do cotidiano e sim faz parte dele.” (WOSM, 2011, p.10)

B.P. utilizou a palavra “escoteiro’’ por que ela significava, de maneira genérica “explorador”, “guia”, 
“navegante”, “descobridor”, “pesquisador” e “todo aquele que vai à frente”, para descobrir caminhos 
por onde poderiam seguir os demais. O objetivo do “Mutirão Espiritual do Ramo Escoteiro é incentivar 
a jornada espiritual através de 3 eixos: “comigo mesmo”, “com o outro” e “com o invisível”. E que ao 
explorar, os jovens experimentem algo novo e  diferente que possa trazê-los “a algum lugar novo” e 
desafiar suas vidas. 

No “Guia da Aventura Escoteira – Pistas e Trilha” vemos que esta área desafia o jovem a conhecer 
mais sobre sua religião, crescer em seu compromisso com ela e tratar de viver de acordo com seus 
ensinamentos. O serviço ao próximo e a comunicação constante e profunda com Deus são também parte 
de seu crescimento pessoal nesta etapa. 

Sabe-se que as áreas de desenvolvimento Espiritual e Afetiva são das mais difíceis de ser desenvolvidas 
durante as atividades escoteiras, por serem rodeadas de estigmas, preconceitos e medos. Precisamos 
esclarecer que um jovem ou escotista que cumpre com a sua Promessa e segue a Lei Escoteira acaba, 
sem perceber, se desenvolvendo espiritualmente durante suas atividades e atitudes do dia-a-dia.

O “Mutirão Espiritual do Ramo Escoteiro” consiste em atividades sugeridas que estimulam a prática de 
pesquisas, reflexões e atitudes nas áreas espiritual e afetiva, culminando na aquisição de competências 
e, consequentemente, no desenvolvimento da progressão pessoal dos jovens.

A proposta do programa é que as atividades sejam “diluídas” entre as demais atividades do período 
estabelecido, se tornando uma prática constante e deixando de ser lembradas apenas em um momento 
ou um dia para a conquista de um distintivo.

Recomendamos que as atividades sejam selecionadas pelos próprios jovens, de forma democrática, 
no início dos ciclos de programa de 2019,  para que o protagonismo do jovem seja também 
integrado às suas escolhas sobre espiritualidade. Montando assim o calendário das atividades que 
serão aplicadas ao longo do ano.

https://escoteiros.org.br/arquivos/espiritualidade/diretrizes_desenvolvimento_espiritual_religioso.pdf
https://escoteiros.org.br/arquivos/espiritualidade/diretrizes_desenvolvimento_espiritual_religioso.pdf
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Local: Descentralizado, por Distrito, Unidade Escoteira Local ou equipes de interesse.

Data: Pode ser realizada no período de 02 de fevereiro de 2019 a 27 de abril de 2019, de acordo com a 
disponibilidade dos parceiros e locais.

Público-Alvo: Poderão participar do Mutirão Espiritual do Ramo Escoteiro os membros juvenis e 
escotistas do Ramo Escoteiro, com registro escoteiro válido.

Investimento do participante: Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa 
do valor a ser pago por participante deve ser determinado pela organização da atividade.

Autorizações: Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da Unidade 
Escoteira Local só podem ser realizadas com autorizações dos pais/responsáveis legais dos membros 
juvenis e da Diretoria de Grupo.

1.1. Dados das atividades

2. Desenvolvimento das Atividades

No “Mutirão Espiritual do Ramo Escoteiro - Conecte-se No Coração” são apresentadas fichas com 
atividades propostas que estimulam a prática de pesquisas, reflexões e atitudes nas áreas de 
desenvolvimento Espiritual e Afetiva, culminando na aquisição de competências e, consequentemente, 
na conquista da progressão pessoal dos jovens.

Cada ficha de atividades traz sugestões que podem ser desenvolvidas pelas Tropas Escoteiras ou 
Patrulhas, podendo ser executadas em sede, acampamentos ou atividades externas, por UEL, Distritos ou 
Inter-distritos.

Todas as atividades devem contar sempre com a presença de pelo menos 1 (um) escotista responsável, 
mas podem ser elaboradas e executadas pelos próprios jovens, se assim eles desejarem. 

Como descrito antes, as atividades serão divididas em 3 eixos, simbolizados por diferentes cores. Os 
jovens poderão escolher pelo menos uma atividade de cada um  dos 3 eixos (cores) descritos abaixo. 
Desse modo, para que o Mutirão Espiritual seja concluído, sugere-se que os jovens desenvolvam, no 
mínimo, 3 atividades, sendo ao menos uma de cada eixo (ou cor).  
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Eixo “Comigo mesmo” (azul): A cor azul nos dá a sensação de tranquilidade e serenidade. Essas 
atividades deverão auxiliar na busca do sentido e orientação das nossas vidas, reforçando a importância 
do individual e desenvolvendo o autoconhecimento espiritual e religioso. 

Eixo “Com o próximo” (amarelo): O amarelo traz luz, alegria, otimismo. Através das atividades com 
diálogo, estimular o desenvolvimento afetivo e a empatia com pessoas de diferentes fés e crenças. 
Oferecer aos jovens de diferentes confissões oportunidades de conhecer uns aos outros e de encontrar 
uma base comum para a comunicação e cooperação sobre questões relevantes para a sua preocupação 
moral e espiritual. 

Eixo “Com o invisível” (roxo): O roxo simboliza espiritualidade, mistério. O que nos remete 
facilmente a poderes e forças maiores que acreditamos, mesmo não sendo concretos, como o poder da 
natureza, por exemplo. 

Todas as atividades externas/especiais devem ser registradas no PAXTU Administrativo, para inclusão da 
atividade na ficha mod. 120 dos participantes, preferencialmente com a descrição: “Mutirão Espiritual do 
Ramo Escoteiro - XXXXXXXX”

Após a realização de cada atividade sugerida nas fichas, solicitamos que seja preenchido um Relatório 
Simplificado da atividade (item 4 abaixo).

Com o invisível Com o outro Consigo mesmo
Roxo Amarelo Azul

Oração do Escoteiro Pesquisa na Família Pote da Gratidão
O Escoteiro é bom para 
os Animais e as Plantas

Fanatismo Religioso Mandala

O que é o que é?
Explorando novos 

territórios
Cheirar a flor e soprar a 

vela

Criando uma Receita Criando mapas
Remando sua própria 

canoa
Respeito: Também uma 

Religião
Explorando novos 

territórios
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Todo jovem devidamente registrado, autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS 
NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, 
CEP 80.250-100, a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele que representa ou assiste, captadas 
durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando o 
Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto 
da UEB.

Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro 
sugere que postem fotos em suas redes sociais, utilizando as hashtags #ramoescoteiroSP e 
#mutirãoespiritual2019

A página no facebook do Ramo Escoteiro da Região Escoteira de São Paulo www.facebook.com/
ramoescoteirosp e o Instagram @ramoescoteirosp compartilharão e divulgarão as fotos das atividades 
recebidas nas redes sociais.

Para que possamos ter conhecimento da abrangência e adequação desta atividade, solicitamos que os 
responsáveis pela aplicação respondam um relatório simplificado a cada atividade selecionada, por meio 
do link: https://bit.ly/2AFzQvA

Este relatório deve ser preenchido no formulário até 26 de maio de 2019. É muito importante a 
participação do jovem no processo de avaliação e, para nós, é importante conhecer a opinião de todos. 
Incentivamos que o relatório simplificado seja preenchido pelos escotistas responsáveis e pelos 
próprios jovens.

O certificado está disponível para download em www.escoteirossp.org.br

3. Divulgação do evento

4. Relatório Simplificado

http://www.facebook.com/ramoescoteirosp
http://www.facebook.com/ramoescoteirosp
https://www.instagram.com/ramoescoteirosp/
https://bit.ly/2AFzQvA
http://www.escoteirossp.org.br
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A aquisição é opcional e pode ser feita através do site:

bit.ly/MeuKitEscoteiro

Coordenação Geral:
Elisa Garcia Góe

Equipe: 
Bruno Araujo dos Santos
Carolina Magina
Sheila de Oliveira Mochida

5. Aquisição de distintivos

6. Equipe de concepção da atividade

Dúvidas sobre programa da atividade
Coordenação do Ramo Escoteiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
E-mail: ramoescoteiro@escoteirossp.org.br

Aquisição de distintivos e outros itens de enxoval 
Site: www.meukit.escoteirossp.org.br

Acompanhe as novidades da atividade pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook 
EscoteirosSP 

Revisão:
Daniela Bicudo 
Natália Freitas
Thiago Bueno

Diagramação: 
Sandra H. Veronese

Elisa Garcia Góe
Coordenação Geral 

Bia Reali
Diretoria Regional de 
Programa Educativo

http://www.meukit.escoteirossp.org.br
mailto:ramoescoteiro%40escoteirossp.org.br?subject=
http://www.meukit.escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
http://www.facebook.com/escoteirossp
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Ficha de 
Atividades

CHEIRAR A FLOR E 
SOPRAR A VELA

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO

Título Cheirando a flor e assoprando a vela
Duração 20 minutos.
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois). 

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais Flor, fósforo e vela

Objetivos
Concentrando-se na respiração, desenvolver meditação, reflexão e 
autoconhecimento.

Desenvolvimento Desenvolver a respiração profunda e meditação.

Descrição

Esta atividade consiste em aprender a respirar de maneira profunda, ou 
seja, tomando ar pelo nariz (cheirando a flor) e expulsando aos poucos o ar 
pela boca (soprando a vela). Assim que todos da patrulha compreenderem 
as instruções, deverão se sentar em círculo, a dois metros da vela, que 
estará acesa no centro. Terão que repetir o exercício observando a chama 
da vela, sem deixar que ela se apague, concentrando-se no ar que entra 
pelo nariz e sai pela boca.

Competências 
trabalhadas

Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

99. Realizar reflexões junto a sua patrulha nas excursões e
acampamentos.

Colaboradores Elisa Garcia Goe, Bruno Araujo dos Santos e Carolina Magina
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Ficha de 
Atividades

CRIANDO MAPAS

São Paulo

EIXO 
COM O 
OUTRO

Título Criando mapas
Duração 1h30
Número de 
Aplicadores

1 (um) ou 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais Papel, caneta e livro sagrado
Objetivos Conhecer melhor sua religião e livro sagrado

Desenvolvimento
Desenvolver um mapa mental sobre diversos pontos do livro sagrado da sua 
religião.

Descrição

Explorar requer o uso de mapas e guias: antes de partir, os exploradores 
pesquisam cuidadosamente o terreno. Eles procuram pelas experiências e 
pelos conhecimentos adquiridos por aqueles que estiveram antes naquele 
lugar ou em lugares semelhantes. Essa informação pode estar registrada em 
mapas ou guias.
É muito comum encontrar pessoas que possuem dificuldades para memorizar 
conteúdo. Principalmente quando se trata de assuntos complexos, pode 
ser difícil guardar e entender todos os detalhes. Por sorte, existem várias 
técnicas que podem ser utilizadas para te ajudar nessas tarefas. O mapa 
mental é uma dessas técnicas. Ele é construído de maneira a organizar um 
conjunto de informações, tornando a compreensão e memorização mais 
fáceis. Pode ajudar a memorizar conteúdo, organizar informações e até 
mesmo tomar decisões importantes!
Faça um mapa mental sobre diversos pontos do livro sagrado da sua religião 
e o que ele representa. Se possível, compare com outros livros sagrados. 
Coloque pontos que concorda e pontos que não fazem sentido para você.
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Ficha de 
Atividades

CRIANDO MAPAS

São Paulo

Descrição

 
Você pode encontrar muitos exemplos de como criar seu mapa mental na 
internet. Veja um exemplo: http://www.mindmeister.com/pt

Competências 
trabalhadas

• Conheço e procuro aplicar os ensinamentos de minha fé em tudo o que faço.
• Pratico minha religião lendo e refletindo sobre ela, participando das suas 

comemorações e atividades.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

102. Apresentar à tropa um pequeno relato de ensinamentos da sua 
confissão religiosa.
105. Ler pelo menos um livro sagrado da sua fé.

Colaboradores Bruno Araujo dos Santos, Carolina Magina e Elisa Garcia Goe.

EIXO 
COM O 
OUTRO

http://brechodeeventos.escoteirossp.org.br/
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Ficha de 
Atividades

EXPLORANDO NOVOS 
TERRITÓRIOS

São Paulo

Título Explorando novos territórios
Duração 1 (uma) ou 2 (duas) semanas
Número de 
Aplicadores

1 (um) aplicador

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais -
Objetivos Conhecer e vivenciar algo que ache interessante sobre outra religião.

Desenvolvimento

Pesquisar sobre diferentes religiões e apresentar ou discutir com a tropa e/
ou patrulha:
Quais as semelhanças entre elas? 
E as diferenças? 
Em que regiões são mais predominantes?
Como surgiram? 
Em que acreditam?

EIXO 
COM O 
OUTRO
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Descrição

“Exploração implica em ir a um lugar novo, desconhecido”. 

Se Baden-Powell tivesse escrito isso, ele poderia ter incluído uma história, 
talvez a história de Abraão ou Buda, que deixaram suas pátrias para ir a 
lugares distantes. A principal característica da exploração é a novidade 
do lugar e a relativa escassez de informação disponível. Mas note que, 
geralmente, é a novidade do lugar que é completamente desconhecida para 
o explorador, e não o território. 
“Ao explorar, os jovens experimentam algo novo e diferente que pode trazê-
los a algum lugar novo e desafiar suas vidas. ”
Desafie-se a conhecer e vivenciar algo que acha interessante sobre outra religião. 

Você pode pesquisar na internet, perguntar para seus amigos de escola ou 
mesmo na sua patrulha e vivenciar essa experiência.
Lembre-se: a exploração pode ser um projeto para toda a vida.

Competências 
trabalhadas

Entendo que existem diferentes religiões em meu país e que devo conviver 
fraternalmente com todas as pessoas, independentemente da sua religião.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

107. Conhecer as diferentes confissões religiosas as quais pertencem seus 
amigos de patrulha, tropa, escola de comunidade.
108. Pesquisar os principais pontos de uma confissão religiosa diferente da 
sua e apresentar para a tropa.

Colaboradores Elisa Garcia Goe e Carolina Magina.

Ficha de 
Atividades

EXPLORANDO NOVOS 
TERRITÓRIOS

São Paulo

EIXO 
COM O 
OUTRO
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Título Fanatismo Religioso
Duração 1 (uma) semana e 30 minutos com a patrulha
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais -
Objetivos Conhecer melhor outras religiões e os males do extremismo religioso.
Desenvolvimento Pesquisa sobre um episódio histórico.

Descrição

Pesquise sobre um episódio histórico que tenha sido muito ruim por 
causa de fanatismo religioso. Discuta com a sua família e depois com sua 
patrulha:
- Por que isso acontece?
- Quais são as consequências disso?
- Quais cuidados ter para que isso não aconteça?

Competências 
trabalhadas

• Entendo que existem diferentes religiões em meu país e que devo 
conviver fraternalmente com todas as pessoas, independentemente da 
sua religião.

• Encontro Deus na natureza, nas pessoas e nos acontecimentos, me 
relacionando com Ele por meio da oração.

• Respeito e procuro conhecer as outras religiões e estimulo meus amigos a 
fazerem o mesmo.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

107. Conhecer as diferentes confissões religiosas às quais
pertencem seus amigos de patrulha, tropa, escola de
comunidade.
112. Discutir com sua patrulha um episódio histórico que
expresse o efeito prejudicial do fanatismo religioso.

Colaboradores Elisa Garcia Goe e Carolina Magina

Ficha de 
Atividades

FANATISMO 
RELIGIOSO

São Paulo

EIXO 
COM O 
OUTRO
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Título Mandala
Duração 60 minutos
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais
Desenhos de mandalas, lápis de cor, canetinha, tinta ou qualquer outro 
material que escolher.

Objetivos

Fomentar a atenção e a concentração.
Favorecer o desenvolvimento da psicomotricidade fina das mãos e dos 
dedos.
Promover o bem-estar interior da criança ao centrar-se em uma atividade 
prazerosa como é o pintar.
Reduzir o estresse e ansiedade.
Favorecer sua criatividade e imaginação.
Ajudar a desenvolver a paciência, a perseverança e a constância.
Permitir que trabalhemos conceitos geométricos: círculos, triângulos, 
quadrados, estrelas…
Possibilitar a introdução de novo vocabulário, tal como tons de cores mais 
específicos, formas, tamanhos ou emoções.
Propiciar o aumento da autoestima ao permitir que a criança possa criar 
algo próprio e único.
Estimular o sentido estético.

Desenvolvimento

Colorir mandalas com tinta, lápis de cor ou outros materiais. Depois, cada 
jovem pode presentear um amigo da patrulha com a sua mandala, contando 
para ele tudo o que este trabalho significou e o que o amigo representa 
para ele.

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO
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Descrição

Você sabe o que significa a mandala? Em sânscrito, mandala significa 
círculo perfeito. Apresenta também outros significados, como círculo 
mágico ou concentração de energia. É conhecida universalmente como 
símbolo da integração e da harmonia. O desenho de uma mandala é 
constituído de figuras e formas geométricas concêntricas que representam 
as características mais importantes do universo e de seus conteúdos. 
Sua história começa no século VIII a.C., quando começou a ser usada 
como instrumento de concentração e para atingir estados superiores de 
meditação (sobretudo no Tibete e no budismo japonês).
A mandala também foi usada, por muitos anos, como expressão artística e 
religiosa, presentes em pinturas rupestres, no símbolo chinês Yin e Yang, 
nos rituais de cura, na arte sacra, etc. 
Hoje, existem muitos desenhos de mandala para colorir. Seu principal 
objetivo está em fomentar a concentração da energia em um só ponto 
durante a meditação. E esta atividade não serve apenas para as crianças. 
Seguem algumas mandalas para você colorir usando lápis de cor, canetinha, 
tinta ou qualquer outro material que escolher!

Competências 
trabalhadas

• Organizo atividades criativas para serem realizadas com meu grupo de amigos.
• Melhoro minhas habilidades manuais. 

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

29. Preparar materiais para as representações artísticas de
sua patrulha ou tropa.

Colaboradores Elisa Garcia Goe e Carolina Magina

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO
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EIXO 
COMIGO 
MESMO

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo
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EIXO 
COMIGO 
MESMO

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo
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EIXO 
COMIGO 
MESMO

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo
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EIXO 
COMIGO 
MESMO

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo



19Conecte-se “No Coração”
Mutirão Espiritual do Ramo Escoteiro - 2019

EIXO 
COMIGO 
MESMO

Ficha de 
Atividades

MANDALA

São Paulo
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Ficha de 
Atividades
O ESCOTEIRO É BOM PARA 
OS ANIMAIS E AS PLANTAS

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL

Título O Escoteiro é bom para os animais e as plantas
Duração 1 (um) dia ou meio período
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais -

Objetivos
Desenvolver concentração, estimular a memória, aumentar a atenção nos 
detalhes, diminuir o stress e a ansiedade.

Desenvolvimento Meditação, reflexão e oração em grupo.

Descrição

Para os escoteiros, a natureza não é somente o lugar onde realizam suas 
atividades e se divertem, é também um espaço privilegiado para descobrir 
a presença de Deus.
Fonte: Guia da Aventura Escoteira - Rumo e Travessia
“O Fundador estava convencido quanto ao papel da natureza como 
ferramenta para o desenvolvimento espiritual”.
Converse com a sua patrulha e, juntos, escolham um lugar para visitar 
na próxima reunião. Deve ser um lugar cheio de árvores, plantas, de 
preferência que tenha animais e muita natureza pra fazer um piquenique.
Quando estiverem juntos nesse lugar, formem um círculo, sentem e, em 
experiências individuais, tentem:

- Ver a diversidade de plantas, flores, animais e insetos que te rodeiam;
- Sentir o cheiro da terra;
- Ouvir o som dos bichos e das plantas se mexendo;
- Perceber o vento batendo na sua pele;
- Degustar o sabor de uma fruta.
- Fechar os olhos e sentir o meio ambiente ao seu entorno.
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Descrição

Concluída a atividade, reflitam sobre as coisas que sentiram, o que 
perceberam, o trabalho que foi fazer silêncio, as coisas que aprenderam, 
aqueles sinais de Deus que você descobriu na natureza.
“Cantar é rezar duas vezes”. Depois desse momento só seu, de 
contemplação da natureza, cantem juntos a Canção Guli Ali:

“Gosto das flores, até do mal me quer
Gosto dos montes e de um vale qualquer
Gosto dos rios que cantam para mim
Guli Ali, Guli Ali, Guli Ali
Pomporom pom
Guli Ali, Guli Ali, Guli Ali
Pomporom pompom
Gosto dos bichos, do besouro ao elefante
Gosto das árvores de copa exuberante
Gosto dos ventos que cantam para mim
Guli Ali, Guli Ali, Guli Ali
Pomporom pom
Guli Ali, Guli Ali, Guli Ali
Pomporom pompom
Gosto das coisas que Deus criou na Terra
Quero que vivam sempre em paz sem guerra
Para que cantem essa canção para mim
Guli Ali, Guli Ali, Guli Ali
Pomporom pom
Guli Ali, Guli Ali, Guli Ali
Pomporom pompom”

A melodia da canção pode ser encontrada no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=pmrmeBrd32U

Ficha de 
Atividades
O ESCOTEIRO É BOM PARA 
OS ANIMAIS E AS PLANTAS

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL

https://www.youtube.com/watch?v=pmrmeBrd32U
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Ficha de 
Atividades
O ESCOTEIRO É BOM PARA 
OS ANIMAIS E AS PLANTAS

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL

Competências 
trabalhadas

• Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.
• Encontro Deus na natureza, nas pessoas e nos acontecimentos, me

relacionando com Ele por meio da oração.
• Entendo a oração como forma de me relacionar com Deus e procuro fazê-

la todos os dias.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

97. Fazer orações rotineiras na tropa ou patrulha, inclusive a “oração do
escoteiro”
108. Organizar com sua patrulha e sua família momentos de oração.
103. Participar da construção de um espaço de reflexão em um
acampamento de tropa
105. Praticar a oração como forma de relacionar-se com Deus.

Colaboradores Carolina Magina e Elisa Garcia Goe
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Ficha de 
Atividades

O QUE É O QUE É?

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL

Título O que é o que é?
Duração 60 minutos
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais
Computador/celular com acesso à internet e materiais para a apresentação 
artística.

Objetivos Ampliar o conhecimento.
Desenvolvimento Pesquisa e apresentação artística.

Descrição

Com a sua patrulha, busque a definição das palavras espiritualidade, 
fé e religião. Entender a diferença entre essas palavras pode ter um 
efeito esclarecedor. Após a pesquisa, elaborem uma esquete ou outra 
apresentação artística onde cada personagem deverá ser inspirado em uma 
dessas palavras.

Competências 
trabalhadas

• Procuro ampliar meus conhecimentos e sei refletir criticamente sobre 
os fatos que ocorrem em minha volta, e me interesso pela leitura de 
diversos temas.

• Participo com entusiasmo das atividades artísticas de minha tropa.
• Conheço e procuro aplicar os ensinamentos de minha fé em tudo o que 

faço.
Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

34. Participar de um fogo de conselho e de uma apresentação com sua 
patrulha.
102. Apresentar à tropa um pequeno relato de ensinamentos da sua 
confissão religiosa.

Colaboradores Carolina Magina e Elisa Garcia Goe
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Ficha de 
Atividades

ORAÇÃO DO ESCOTEIRO

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL

Título Oração do Escoteiro
Duração 45 minutos
Número de 
Aplicadores

De 1 a 2 aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais Papel e caneta
Objetivos Refletir sobre os conceitos de religião e espiritualidade
Desenvolvimento Crie sua própria oração.

Descrição

Você sabia que nós, escoteiros, temos nossa própria oração? Qualquer que 
seja sua confissão religiosa, os escoteiros de vários países adotaram como 
própria esta oração formosa e singela. Leia com a sua patrulha e reflitam 
sobre cada frase:
“Senhor, ensina-me a ser generoso
A servir-te como mereces
A dar sem medir
A lutar sem medo de ser ferido
A trabalhar sem descanso
E a não esperar outra recompensa
Se não a de saber que faço a tua vontade”.
Fonte: Guia da Aventura Escoteira - Pistas e Trilha

Depois disso, pensem em tudo que gostariam de pedir e agradecer criando 
uma oração da patrulha. Orar é falar com Deus para contar aquelas coisas 
que estão acontecendo, dar graças, pedir proteção e carinho, contar nossas 
alegrias e tristezas, nossos temores e esperanças. Pode ser feito sempre e 
em qualquer lugar, usando suas próprias palavras, simples, do seu jeitinho! 
Crie sua própria oração.

Competências 
trabalhadas

• Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.
• Entendo a oração como forma de me relacionar com Deus e procuro fazê-

la todos os dias.
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Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

97. Fazer orações rotineiras na tropa ou patrulha, inclusive a “oração do 
escoteiro”.
104. Orar utilizando uma oração própria da tropa ou de sua patrulha.
105. Praticar a oração como forma de relacionar-se com Deus.
106. Organizar ou contribuir com um livreto de orações para a sua 
patrulha.

Colaboradores Carolina Magina e Elisa Garcia Goe

Ficha de 
Atividades

ORAÇÃO DO ESCOTEIRO

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL
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Título Pesquisa na Família
Duração 1 hora para apresentação e 1 semana para a pesquisa
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais -
Objetivos Conhecer melhor outras religiões e sua própria família.
Desenvolvimento Pesquise com os membros da sua família sobre a(s) religião(ões).

Descrição

O Brasil é um país religiosamente diverso, com tendência de tolerância 
e mobilidade entre as religiões. De início formado estritamente pelo 
catolicismo trazido pelos portugueses, o credo religioso dos brasileiros 
incorporou gradualmente os cultos afro-brasileiros no período colonial, 
o protestantismo trazido pelos imigrantes europeus e, mais tardiamente, 
também através dos imigrantes, o judaísmo, islamismo e o budismo. Na 
segunda metade do século XIX, começa a ser divulgado o espiritismo no 
Brasil, que hoje é o país com maior número de espíritas no mundo. Nas 
últimas décadas, as diferentes religiões evangélicas têm crescido em número 
de adeptos, alcançando atualmente uma parcela significativa da população.
Sendo um povo forte em espiritualidade, o brasileiro tem como 
característica não só a tolerância religiosa, como respeito e o diálogo 
inter-religiões. Além disso, encontram-se no Brasil adeptos de uma religião 
que eventualmente também frequentam a prática de outra.
Em 2000 o IBGE divulgou um relatório com as principais religiões 
encontradas no Brasil: Budismo, Candomblé, Católica Apostólica Brasileira, 
Católica Apostólica Romana, Católica Ortodoxa, Espírita, Espiritualista, 
Hinduísmo, Igreja Assembléia de Deus, Igreja Brasil Para Cristo, Igreja 
Casa da Bênção, Igreja Congregacional Cristã do Brasil, Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Deus É Amor, Igreja Evangelho 
Quadrangular, Igreja Evangélica Adventista, Igreja Evangélica Batista,

Ficha de 
Atividades

PESQUISA NA FAMÍLIA

São Paulo

EIXO
COM O 

INVÍSÍVEL

EIXO 
COM O 
OUTRO
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Descrição

Igreja Evangélica Congregacional, Igreja Evangélica Luterana, Igreja 
Evangélica Metodista, Igreja Evangélica Presbiteriana, Igreja Maranata, 
Igreja Messiânica Mundial, Igreja Nova Vida, Igreja Universal do Reino de 
Deus, Islamismo, Judaísmo, Testemunhas de Jeová, Umbanda. 
Fonte: Guia da Aventura Escoteira - Pistas e Trilha

Pesquise com os membros da sua família sobre a(s) religião(ões) que 
praticam:
- Nome do(s) Deus(es);
- Nome do livro sagrado;
- Nome do(s) santos e/ou entidades mais importantes;
- Oração, reza, canto, louvor ou mantra mais importante.

Pode levar da sua casa objetos vinculados com a confissão religiosa de 
cada um, por exemplo: fotografia de celebrações religiosas, livros, imagens, 
para apresentar aos demais membros da tropa ou patrulha,  explicando seu 
significado.

Competências 
trabalhadas

• Entendo que existem diferentes religiões em meu país, e que devo 
conviver fraternalmente com todas as pessoas, independentemente da 
sua religião.

• Encontro Deus na natureza, nas pessoas e nos acontecimentos, me 
relacionando com Ele por meio da oração.

• Procuro participar com minha família de atividades dentro e fora do 
grupo escoteiro.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

70. Solicitar ajuda dos seus pais ou familiares para capacitar a patrulha em 
algum tema de interesse (por exemplo: cozinha, mecânica, pintura, etc.).
107. Conhecer as diferentes confissões religiosas as quais pertencem seus 
amigos de patrulha, tropa, escola de comunidade.
108. Organizar com sua patrulha e sua família momentos de oração.

Colaboradores Elisa Garcia Goe e Carolina Magina

Ficha de 
Atividades

PESQUISA NA FAMÍLIA

São Paulo

EIXO 
COM O 
OUTRO
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Ficha de 
Atividades

POTE DA GRATIDÃO

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO

Título Pote da Gratidão
Duração Pode ser ao longo do ano ou em um período de escolha da patrulha
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a  2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais Caneta, bloco de papel e um pote.

Objetivos
Desenvolver o sentimento de gratidão com as boas lembranças; olhar e 
lembrar em momentos difíceis da patrulha.

Desenvolvimento Pote com papéis registrando bons momentos.

Descrição

Que tal começar a fazer uma lista de gratidão?

Você verá que ao praticar a gratidão, a insatisfação desaparecerá e será 
substituída por alegria e humildade. 

Com a sua Patrulha, escolha um pote (lata ou caixa) que será o Pote da 
Gratidão de vocês. Separe uma caneta e um bloco de papel (de preferência 
de rascunhos, daqueles que a gente consegue reutilizar o verso) e deixe 
pertinho do Pote. Sempre que acontecer alguma coisa muito boa, lembre 
de registrar em um papel e guardar lá dentro. Pra ele não ficar vazio, criem 
o hábito de parar pra pensar nisso sempre ao final de cada atividade. Mas 
lembrem que ele pode ser “recheado” sempre que quiserem agradecer por 
alguma coisa. Esses papéis se tornarão lembretes para que, nos momentos 
mais difíceis, vocês se lembrem que existem e já passaram por muitas 
coisas boas. 
Que tal ainda combinarem uma data para abrir o Pote e lerem juntos tudo 
que passaram? Ponha um lembrete no celular e não deixem esse dia ser 
esquecido!
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Competências 
trabalhadas

Conheço e procuro aplicar os ensinamentos de minha fé em tudo o que 
faço.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

101. Aplicar os ensinamentos de sua confissão religiosa nas
coisas que faz no seu dia-a-dia.

Colaboradores Sheila de Oliveira Mochida, Carolina Magina e Elisa Garcia Goe

Ficha de 
Atividades

POTE DA GRATIDÃO

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO
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Título Remando sua própria canoa
Duração 30 minutos
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais
Em uma lona (de preferência azul para criar um fundo de cena ou outros 
objetos que possam dar esse fundo de cena para a atividade).

Objetivos Reflexão e autoconhecimento.

Desenvolvimento
Discutir com a patrulha/tropa sobre a importância que essas perguntas têm 
no processo de desenvolvimento da espiritualidade.

Descrição

A espiritualidade como busca do sentido dos acontecimentos e experiências 
dentro de si, nos outros e na história. É sobre essa busca de sentido e 
direção que Lorde Baden-Powell afirma: “Espiritualidade significa orientar 
a própria canoa através da torrente de acontecimentos e experiências da 
própria história e da humanidade”.  
Em todas essas definições, a espiritualidade nos ajuda a abordar questões-
chave, tais como: 
- Qual o significado e o propósito da minha vida? 
- Quem sou eu? 
- Por que estou aqui? 
- Qual é o meu futuro? 
- Como diferenciar o bem do mal? 
- Por que devo ser bom? 
- Por que há tanto mal no mundo?

Competências 
trabalhadas

Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.

Ficha de 
Atividades

REMANDO SUA 
PRÓPRIA CANOA

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO
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Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

99. Realizar reflexões junto a sua patrulha nas excursões e
acampamentos.

Colaboradores Elisa Garcia Goe e Carolina Magina.

Ficha de 
Atividades

REMANDO SUA 
PRÓPRIA CANOA

São Paulo

EIXO 
COMIGO 
MESMO
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Título Respeito: Também uma Religião
Duração 45 minutos
Número de 
Aplicadores

De 1 (um) a 2 (dois) aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por patrulha/tropa

Materiais Câmera e internet.
Objetivos Refletir sobre os conceitos de religião e espiritualidade
Desenvolvimento Crie um vídeo sobre sua espiritualidade.

Descrição

Assista ao vídeo do link: https://youtu.be/QpnnXJdAunM

Junto com a sua patrulha, criem sua própria versão do vídeo com o que 
gostariam de dizer sobre espiritualidade e postem nas redes sociais com 
as hashtags #RamoEscoteiroSP e #EscoteirosSP para todo mundo receber a 
mensagem!

Competências 
trabalhadas

• Conheço e procuro aplicar os ensinamentos de minha fé em tudo o que
faço.

• Pratico minha religião lendo e refletindo sobre ela, participando das suas
comemorações e atividades.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

102. Apresentar à tropa um pequeno relato de ensinamentos
da sua confissão religiosa.
105. Ler pelo menos um livro sagrado da sua fé.

Colaboradores Carolina Magina e Elisa Garcia Goe

Ficha de 
Atividades

RESPEITO: TAMBÉM 
UMA RELIGIÃO

São Paulo

EIXO 
COM O 
OUTRO

https://youtu.be/QpnnXJdAunM



