
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Rádio Vídeo Sênior 
 

Duração  Um fim de semana 

Número de 
Aplicadores 

Um escotista 

Quantidade de 
participantes 

A partir de uma patrulha sênior ou equipe de interesse, acompanhada 
por pelo menos um escotista. 

Materiais 

Aparelhos para gravação de vídeos com som e filmagem (por exemplo 
celular, máquina digital)  e, cabos USB Computador com acesso à 
Internet e webcam; 
Materiais e objetos para caracterização dos personagens;  
Materiais de artes e papelaria. 

Objetivos 
Realizar uma atividade diferente, sob a orientação dos escotistas, 
desenvolvendo o espírito de patrulha, trabalho em equipe e 
protagonismo dos jovens. 

Desenvolvimento  Reúna sua patrulha, equipe de interesse ou tropa e realize essas ações. 

Descrição 

A ideia desta Ficha de Atividade é que seja uma atividade de Patrulha 
que: 
 
1) acontecerá em um final de semana, onde os jovens se reunirão, de 
preferência na residência de algum membro da patrulha. Juntos, 
manterão contato com a equipe de escotistas, que passará as tarefas 
a serem executadas e o tempo previsto para cada uma delas.  
 
2) os integrantes da patrulha devem se organizar, pois terão gastos 
com alimentação. O cardápio será realizado por eles com horário 
determinado. O importante é cumprir as tarefas dentro do prazo total 
estipulado pela equipe de escotistas.  

 



 

3) os jovens ficarão alojados no local escolhido pela patrulha, 
realizando e preparando as tarefas que serão apresentadas à equipe 
de escotistas.  
 
Poderá haver saída na rua, que deverá ser comunicada à equipe de 
escotistas antes, para que recebam a instrução de como ocorrerá.  
 
4) é uma atividade movimentada, onde será trabalhada a integração 
da patrulha, ideias, imaginação, vocação, humor, responsabilidade e 
tantos outros objetivos educacionais, com muita diversão e bom 
humor.  
 
IDEIAS/SUGESTÕES  
 
VÍDEO: Os trabalhos devem ser apresentados em filmagem com som.  
 
1. Apresentação da patrulha (uniformizados, grito de patrulha e 
saudação) – Tempo máximo: 30 segundos.  
 
2. Comercial de divulgação de um evento realizado pela sua seção ou 
Grupo Escoteiro – Tempo máximo: 1 minuto.  
 
3. Videoclipe de 1 música escoteira – Tempo máximo: 2 minutos.  
 
4. Telejornal – Tempo máximo: 10 minutos.  
- 1 Notícia da atualidade.  
- 1 Entrevista com dois Escoteiros que participaram/participarão do 
Jamboree. 
- 1 Apresentação de música tipo coral. 
 
5. Produzir um stop motion contando uma passagem de sua vida 
escoteira ou da vida de Baden-Powell - Tempo máximo: 3 minutos e 
30 segundos.  
 
6. Produzir uma propaganda - Tempo máximo: 15 segundos.  
 
7. Produzir um curta metragem com duração de 30 minutos sobre um 
assunto à sua escolha.  
 
Tempo Máximo Permitido: 47 minutos e 15 segundos.  
 
RÁDIO: Os trabalhos deverão ser apresentados em áudio.  
As regras do tempo seguem o critério dos trabalhos em vídeo.  
A patrulha deve seguir o cotidiano de uma rádio, efeitos sonoros estão 
liberados.  
 
1. Apresentação do grito de patrulha no melhor estilo radialista – 
Tempo máximo: 30 segundos.  
 

 



 

2. Comercial de rádio sobre o Movimento Escoteiro – Tempo máximo: 
30 segundos.  
 
3. Uma radionovela escoteira – Tempo máximo: 5 minutos.  
 
4. Durante o programa da rádio, apresentar cinco notícias sobre 
assunto a sua escolha - Tempo máximo: 2 minutos cada.  
 
Tempo máximo permitido: 16 minutos.  
 
Critérios de avaliação: criatividade, capricho, organização, 
caracterização e tempo limite.  
 
BÔNUS  
Podem ser acrescidos pontos extras, conforme definição da equipe de 
escotistas para cada item cumprido dentro do perfil criado.  
 

Competências 
trabalhadas 

DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL 
Demonstro capacidade de sintetizar, criticar e propor alternativas a 
serem analisadas pelos meus amigos 
 
DESENVOLVIMENTO CARÁTER 
Sou reconhecido em todos os ambientes em que convivo como uma 
pessoa alegre e otimista, capaz inclusive de rir de meus próprios 
absurdos, mas sem praticar um humor hostil, preconceituoso ou vulgar. 
 
DESENVOLVIMENTO AFETIVO 
Consigo controlar progressivamente meus sentimentos e emoções, 
compartilhando-os com meus amigos e aceito sem depressões meus 
insucessos. 

Atividades do 
programa educativo 
relacionadas  

I34.  Participar ativamente do planejamento e organização de uma 
atividade de patrulha ou seção, sendo posteriormente bem avaliado 
pelos companheiros e pela chefia.  
 
C44. Criar um filme, uma peça de teatro, uma poesia, um texto literário 
ou uma charge que expressem sua visão otimista de encarar o mundo.  
 
A48. Participar de jogos escoteiros ou competições esportivas, 
respeitando as regras e aceitando resultados negativos. 
 
Possíveis Especialidades: 
 
Artes Cênica, Cultura. Itens: 2, 3.  
Comunicações, Ciência e Tecnologia.Itens: 4, 6 
História do Escotismo, Habilidades Escoteiras. Itens: 1, 2.  
Jornalismo, Serviços. Itens: 1, 2. 
Multimídia, Cultura. Itens: 5, 6, 7, 8, 9.  
Produção Audiovisual, Cultura. Item: 6.  

 



 

Propaganda e Marketing , Serviços. Item 1, 5. 
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