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1. Definição da atividade
O Mutirão Tecnológico do Ramo Escoteiro (Mutech) tem o intuito de trazer as redes sociais para o dia a 
dia da Tropa Escoteira, mostrando o benefício do uso das novas tecnologias na aplicação das atividades 
escoteiras.

Se trata de uma atividade descentralizada que poderá acontecer em uma data escolhida pelo Distrito, 
Interdistritos, UEL, Tropa ou Patrulha, desde que seja dentro do período proposto para a realização das 
atividades. 

Nessa atividade será possível trabalhar diversas competências que fazem parte do programa educativo do 
Ramo Escoteiro.

Recomendamos que as atividades sejam selecionadas pelos próprios jovens, de forma democrática, 
no início dos ciclos de programa de 2019, montando, assim, o calendário das atividades que serão 
aplicadas ao longo do ano.

Local: Descentralizado, por Distrito, Interdistritos, UEL, Tropa ou Patrulha.

Data: O período para realização do Mutech será de 4 de maio a 31 de agosto de 2019, de acordo com a 
disponibilidade local.

Público-Alvo: Poderão participar do Mutech 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 autorização dos pais/responsáveis legais dos membros 
juvenis e da Diretoria de Grupo.

2. Dados das atividades
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3. Desenvolvimento das Atividades

4. Relatório Simplificado

No “Mutech – Conecte-se Sempre Na Mente” serão disponibilizadas fichas com sugestões de atividades 
para serem aplicadas nas datas selecionadas democraticamente, podendo os jovens escolherem quais são 
mais adequadas à realidade dos participantes. 

Todas as atividades propostas envolvem tecnologias atuais, como celular, computador, tablet, internet e 
câmera fotográfica.

Cada ficha de atividades traz sugestões que podem ser desenvolvidas pelas Tropas Escoteiras ou 
Patrulhas, podendo ser executadas em sede, acampamentos ou atividades fora de sede, por UEL, Distritos 
ou Interdistritos. Para que se alcance o resultado esperado, sugerimos que sejam aplicadas pelo menos 3 
fichas de atividades propostas diferentes.

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.

As atividades podem ser feitas durante as atividades em sede, não havendo a necessidade de 
deslocamento. Espera-se que os jovens tragam as novas tecnologias e redes sociais para o cotidiano da 
Tropa Escoteira. 

Todas as atividades fora de sede/especiais devem ser registradas no PAXTU Administrativo, para inclusão 
da atividade no histórico da vida escoteira da ficha modelo 120 dos participantes, preferencialmente, 
com a descrição: “Mutech Escoteiro - data”.

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 e 
aplicada, por meio do link:

https://docs.google.com/forms/d/1aAsyE6ASjkrax7TnPPiUiynWPwEpLnjwPAWaRUgeIBU/edit

Este relatório deve preenchido no formulário até 15 de setembro 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 modelo do certificado de participação está disponível para download no link: https://docs.google.
com/presentation/d/1fa03Ban5vRgLjexnemgQf1Kf2tFwTzS2NrglwBvo86E/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1aAsyE6ASjkrax7TnPPiUiynWPwEpLnjwPAWaRUgeIBU/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1fa03Ban5vRgLjexnemgQf1Kf2tFwTzS2NrglwBvo86E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fa03Ban5vRgLjexnemgQf1Kf2tFwTzS2NrglwBvo86E/edit?usp=sharing
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A aquisição do distintivo “Conecte-se, sempre na mente” correspondente à atividade  é opcional e 
poderá ser feita através do site: http://www.meukit.escoteirossp.org.br/

5. Aquisição de distintivos

Coordenação Geral:
Tissiane Vieira dos Santos

Equipe: 
Arthur Azevedo
Bruno Araújo dos Santos
Elisa Garcia Góe

Revisão:
Mariana de Marchi
Daniela Bicudo Molinari
Natália Freitas

Diagramação: 
Sandra H. Veronese

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

6. Equipe de concepção da atividade

Mariana de Marchi
Coordenação Regional de Programa Educativo

Tissiane Vieira dos Santos
Coordenação Geral da atividade

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

E BLOGUEIRINHAS
São Paulo

Título MuTech - Blogueirinhos e Blogueirinhas
Duração Um ciclo de programa
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais Celulares, computadores, tablets e câmeras fotográficas

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira é também estimular o 
cumprimento de competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual 
dos jovens. Além disso, contribui na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Manter ativos os registros de sua patrulha, através de diário de patrulha, 
utilizando ferramentas mais atuais e de convívio comum dos jovens.

Desenvolvimento

Os jovens deverão escolher uma rede social e criar um perfil para a patrulha 
ou tropa, onde deverão manter atualizações frequentes contando o dia a 
dia das patrulhas/tropa, divulgando as atividades feitas em sede, durante 
um acampamento ou atividade externa. 
As páginas devem ser mantidas pelos jovens, com supervisão dos escotistas 
do ramo para que não haja conteúdo inadequado ou que esteja fora do 
contexto.
O caderno de patrulha pode ser substituído pela versão online e os 
escotistas podem estimular a atualização das redes sociais criando um 
campeonato entre as patrulhas, onde após o período estipulado haverá uma 
avaliação e premiação da melhor página.
Utilizem a hashtag #ramoescoteirosp para que as atividades possam atingir 
um maior número de pessoas.
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Ficha de 
Atividades
MUTECH - BLOGUEIRINHOS 

E BLOGUEIRINHAS

Descrição
Criar um perfil em uma rede social de preferência para a patrulha ou tropa, 
divulgando as atividades e o Movimento Escoteiro.

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Rumo e Travessia
Estou sempre alegre e divido minha alegria com os outros

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e trilha
39. Montar um blog, lista de e-mails ou projeto similar que contribua para 
melhorar a comunicação em sua patrulha ou tropa.
Rumo e Travessia
62. Criar um vídeo e disponibilizar na internet com uma campanha 
publicitária divertida promovendo o grupo escoteiro.

Colaboradores Arthur Azevedo, Elisa Garcia Góe e Tissiane Vieira dos Santos

São Paulo
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Ficha de 
Atividades

MUTECH - DÁ UM 
JOINHA

São Paulo

Título MuTech - Dá um joinha
Duração 1 a 2 horas - Entre pesquisa e postagens
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

N/A

Materiais Celulares, computadores, tablets e câmeras fotográficas

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. Além 
disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas pelos 
escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a inclusão, 
segurança e responsabilidade digital dos jovens.

Desenvolvimento

Os jovens deverão escolher uma história (da criação do Movimento 
Escoteiro, uma passagem da história do criador do Movimento, do seu 
Grupo Escoteiro, etc) e contar através da função "stories" das redes sociais, 
podendo fazer uso de memes, gifs e vídeos.

Descrição Contar uma história utilizando a função ˝stories˝ das redes sociais.

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Rumo e Travessia
Estou sempre alegre e divido minha alegria com os outros.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e trilha
39. Montar um blog, lista de e-mails ou projeto similar que contribua para 
melhorar a comunicação em sua patrulha ou tropa.
Rumo e Travessia
62. Criar um vídeo e disponibilizar na internet com uma campanha 
publicitária divertida promovendo o grupo escoteiro.

Colaboração Arthur Azevedo, Tissiane Vieira dos Santos
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – SAFÁRI 
FOTOGRÁFICO

São Paulo

Descrição MuTech – Safári fotográfico
Duração Mínimo de 2 horas

Número de 
Aplicadores

Todos os escotistas da seção 

Quantidade de 
participantes

Ao menos uma patrulha

Materiais Celulares, computadores, tablets e câmeras fotográficas

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. Além 
disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas pelos 
escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a inclusão, 
segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Proporcionar ao jovem a possibilidade de conhecer sua cidade através de 
técnicas de fotografia digital, tão difundidas aos jovens de hoje.

Desenvolvimento

Há necessidade de promover, com os jovens, a escolha de um local para 
realização dessa atividade. Pode ser um zoológico, parque (temático ou 
não), praça, shopping, aquário, atrações turísticas, etc. 
Escolhido o local, os escotistas devem fazer um reconhecimento e estudo do 
local, definindo os pontos a serem fotografados durante o safári.
Após realização do safári, as fotos devem ser publicadas nas redes sociais, 
utilizando a hashtag #ramoescoteirosp para que as atividades possam 
atingir um maior número de pessoas.

Descrição Realizar um safári fotográfico
Competências 
trabalhadas

Rumo e Travessia
Conheço minha cidade e sei onde encontrar os principais serviços públicos.
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – SAFÁRI 
FOTOGRÁFICO

São Paulo

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Rumo e Travessia
90. Participar, com sua patrulha, de um “safári fotográfico” em sua cidade.

Especialidades
Cultura Brasileira
Item 6. Identificar em sua cidade construções que representem, pelo menos, 
três diferentes estilos de época da arquitetura brasileira 
Fotografia digital 

Item 3. Demonstrar como tirar fotografias e transferi-las para o computador
Item 9. Fazer uma das seguintes atividades, que deve ser escolhida com a 
orientação do seu examinador: 
• Produzir um registro fotográfico utilizando uma máquina fotográfica 
digital, de algum evento ou atividade, com um enfoque fotojornalístico. 
Escolher de 8 a 12 fotos que melhor contem a história e preparar uma 
apresentação para a sua matilha ou patrulha, que pode ser com fotos 
impressas ou um slide show no computador. 
• Escolher um tema de seu interesse e realizar um ensaio fotográfico sobre 
o assunto utilizando uma máquina fotográfica digital. Escolher de 8 a 12 
fotos que melhor representem o seu trabalho e preparar uma apresentação 
para a sua matilha ou patrulha, que pode ser com fotos impressas ou um 
slide show no computador.

Colaboradores Elisa Garcia Góe, Tissiane Vieira dos Santos
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – SE GOSTOU, 
COMPARTILHA!

São Paulo

Título MuTech – Se gostou, compartilha!
Duração Não deve ser superior à duas semanas
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

Indiferente

Materiais Celulares, computadores, tablets e câmeras fotográficas

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Estimular o cumprimento de competências relacionadas ao desenvolvimento 
intelectual dos jovens. Indicar possíveis adaptações de atividades 
propostas, integrando cada vez mais as tecnologias, garantindo a inclusão, 
segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Estimular que os jovens mantenham contato com outros membros dos 
Escoteiros do Brasil ou pessoas de outras partes do mundo, intercambiando 
informações e experiências.
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Desenvolvimento

Criar um vídeo com uma mensagem especial para homenagear e/ou 
comemorar alguma data especial da Unidade Escoteira Local, Tropa 
Escoteira, Patrulha, membro juvenil ou escotista.
Os jovens devem entrar em contato com escoteiros de outros grupos 
de diferentes cidades e/ou países e conseguir diversos vídeos curtos 
(em média 30-60 segundos) com alguma mensagem relacionada a uma 
comemoração escolhida pela tropa ou patrulha. Após o envio dos vídeos, 
devem editar e juntar todas as mensagens enviadas para apresentação no 
dia do evento.
A mensagem pode ser feita para comemoração de aniversário do grupo 
escoteiro, entrega de distintivos especiais, homenagens ou algum evento 
que mereça um grande destaque.
Postar o vídeo final nas redes sociais (Youtube, Facebook, etc), utilizando a 
hashtag #ramoescoteirosp para que as atividades possam atingir um maior 
número de pessoas.

Descrição Realizar um vídeo comemorativo para seu grupo escoteiro, tropa ou evento

Competências 
trabalhadas

Rumo e Travessia
Conheço o Escotismo no Brasil e mantenho e busco contato com escoteiros 
de diversos lugares.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Rumo e Travessia
97. Realizar uma atividade com uma patrulha de um grupo escoteiro 
distinto do seu.

Colaboradores Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades

São Paulo

MUTECH – SE GOSTOU, 
COMPARTILHA!
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Título MuTech – Corte de Honra online
Duração De 30 minutos a 1 hora
Número de 
Aplicadores

Todos os escotistas da seção

Quantidade de 
participantes

Indiferente

Materiais Celulares, computadores, tablets com acesso à internet

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Garantir o exercício da cidadania e dos processos de tomada de decisão.

Desenvolvimento

Deve-se organizar e realizar uma Corte de Honra online utilizando recursos 
como Skype, Google Hangouts, Facebook Messenger, Chamada em Grupo do 
WhatsAp etc. 
Quando houver a necessidade de uma Corte de Honra, os escotistas podem 
organizar para que ela aconteça online, fora do horário da atividade, em 
sede ou em outro momento oportuno a todos.

Descrição Realizar uma Corte de Honra online fora do horário das atividades em sede.

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Rumo e travessia
Opino nas discussões sobre as normas que regem a vida nos diferentes 
ambientes, considerando o ponto de vista dos outros e respeitando o que 
for decidido.

Ficha de 
Atividades

MUTECH – CORTE DE 
HONRA ONLINE

São Paulo
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – CORTE DE 
HONRA ONLINE

São Paulo

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e Trilha
39. Montar um blog, lista de e-mails ou projeto similar que contribua para 
melhorar a comunicação em sua patrulha ou tropa.

Colaboradores Arthur Azevedo, Tissiane Vieira dos Santos
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Título MuTech – Daily Vlog
Duração 1 dia de atividade
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista do ramo escoteiro

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais Celulares, computadores, tablets, câmera fotográfica

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.

Desenvolvimento

Deve-se propor aos jovens que façam um diário virtual contando como foi 
o dia da patrulha (daily vlog). Podendo ser um dia de atividade em sede, 
desde o momento em que os jovens chegam para a atividade no grupo 
escoteiro até a finalização das atividades. Pode-se também relatar um dia 
de atividade externa ou um dia de acampamento (podendo produzir mais 
de um vídeo). Esse daily vlog deve ser editado e publicado no youtube 
para que seja compartilhado com outras pessoas. Após a publicação do 
vídeo no youtube, é possível compartilhar no Facebook usando a hashtag 
#ramoescoteirosp, para alcançar o maior número de pessoas possível.

Descrição
Os jovens deverão realizar um diário virtual em video (daily vlog) 
mostrando o dia a dia de sua patrulha.

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Rumo e Travessia
Estou sempre alegre e divido minha alegria com os outros.

Ficha de 
Atividades

MUTECH – DAILY 
VLOG

São Paulo
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Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e trilha
39. Montar um blog, lista de e-mails ou projeto similar que contribua para 
melhorar a comunicação em sua patrulha ou tropa.
Rumo e Travessia
62. Criar um vídeo e disponibilizar na internet com uma campanha 
publicitária divertida promovendo o grupo escoteiro.

Colaboradores Arthur Azevedo, Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades

São Paulo

MUTECH – DAILY 
VLOG
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Ficha de 
Atividades
MUTECH – ORGANIZAÇÃO 

PESSOAL
São Paulo

Título MuTech – Organização pessoal
Duração Um ciclo de programa
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista para avaliar a atividade

Quantidade de 
participantes

Individual

Materiais Celular ou tablet com aplicativo de gerenciamento de tarefas instalado.

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. Além 
disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas pelos 
escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a inclusão, 
segurança e responsabilidade digital dos jovens.

Desenvolvimento

Os escotistas devem estimular os jovens a organizarem suas tarefas pessoais 
e coletivas. A organização pode ser aplicada às tarefas escolares, de casa 
e/ou do grupo escoteiro. Nos aplicativos, é possível compartilhar tarefas 
com um grupo de pessoas e concluí-las em conjunto. Essa organização 
pode durar o período de um ciclo de programa da seção, quando poderá ser 
apresentado ao escotista da seção e monitor. 
Sugestão de aplicativos: Wunderlist, Microsoft To Do, Google Keep.
Os escotistas podem avaliar a conclusão das tarefas e ajudar o membro 
juvenil na organização e conclusão do que foi proposto.
Em todos os aplicativos sugeridos é possível compartilhar as tarefas com 
outros usuários.

Descrição
Os escotistas devem propor aos jovens a utilização de aplicativos 
gerenciadores de tarefas para a organização de tarefas pessoais e coletivas.



17Conecte-se sempre na mente
Mutirão Tecnológico do Ramo Escoteiro (Mutech) - 2019

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Dedico ao estudo tempo suficiente, e uso meu tempo livre para participar de 
atividades recreativas e variadas.
Rumo e Travessia
Sei distribuir meu tempo para atividades de estudo, convivência familiar, 
com amigos e sei escolher o que fazer no meu tempo livre.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e trilha
16. Organizar seu tempo utilizando uma agenda ou
instrumento similar. 
Rumo e Travessia
15. Organizar suas atividades em um calendário semanal.
16. Classificar suas atividades segundo um critério de
prioridades.

Colaboração
Bruno Araújo dos Santos, Elisa Garcia Góe, Sheila de Oliveira Mochida, 
Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades
MUTECH – ORGANIZAÇÃO 

PESSOAL
São Paulo
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Ficha de 
Atividades
MUTECH – ORGANIZAÇÃO  

DE TAREFAS
São Paulo

Título MuTech – Organização de tarefas
Duração Período mínimo de duas semanas para organização das tarefas
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista do ramo escoteiro

Quantidade de 
participantes

Ao menos uma patrulha

Materiais Celular ou tablet com aplicativo de gerenciamento de tarefas instalado.

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Estimular a vida em equipe e a distribuição de tarefas, encargos de 
patrulha e atribuições de cada membro.

Desenvolvimento

Durante a organização de uma atividade ou acampamento, pode-se utilizar 
aplicativos para a divisão de tarefas, compras de mantimentos, lista de 
equipamentos a serem utilizados, etc.
Sugestão de aplicativo: Google Keep
No aplicativo Google Keep é possível criar listas compartilhadas onde os 
colaboradores poderão marcar itens concluídos, comprados, etc. A lista 
pode ser atualizada, já que é automaticamente sincronizada para todos que 
estão contribuindo.
Para uma lista de compras de mantimentos, a patrulha pode fazer a 
divisão e conforme os itens forem comprados poderão ser marcados como 
concluídos para que todos saibam o que ainda falta.
Pré-tarefas para um acampamento ou atividade especial podem ser 
definidas pela equipe de escotistas e compartilhadas com os membros 
juvenis para que sejam concluídas gradativamente.
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Descrição
Utilização de aplicativo de gerenciamento de tarefas para organização de 
tarefas da patrulha e/ou tropa.

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilhas
Participo da definição das metas e decisões nas diferentes equipes que 
participo, assumindo as responsabilidades que me cabem.
Rumo e Travessia
Sei preparar uma refeição com ordem e limpeza, considerando os valores 
dos alimentos e suas contribuições para o saúde.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e Trilhas
73. Assumir distintas responsabilidades nas atividades de sua
patrulha e sua tropa.
74. Colaborar para definição de metas da sua patrulha.
76.Participar das decisões que toma seu conselho de
patrulha, contribuindo com ideias, votando e assumindo
responsabilidades em distintas tarefas, atividades e
projetos.
Rumo e Travessia
13. Montar o cardápio de um acampamento de patrulha de
fim de semana e fazer as refeições de maneira equilibrada,
durante as atividades de patrulha.

Colaboradores
Arthur Azevedo, Bruno Araújo dos Santos, Elisa Garcia Góe, Sheila de 
Oliveira Mochida, Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades

São Paulo

MUTECH – ORGANIZAÇÃO  
DE TAREFAS
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – GILWELL ZAP

São Paulo

Título MuTech – Gilwell Zap
Duração 2 horas
Número de 
Aplicadores

Todos os escotistas da seção

Quantidade de 
participantes

Ao menos duas patrulhas

Materiais Celulares, stickers para WhatsApp previamente criados e/ou selecionados.

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. Além 
disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas pelos 
escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a inclusão, 
segurança e responsabilidade digital dos jovens.

Desenvolvimento

Os escotistas devem definir um percurso a ser percorrido pelos jovens, 
seja ele em sede ou não, e enviar todas as pistas via WhatsApp, utilizando 
apenas stickers ou emojis. A comunicação deve ser feita com os monitores, 
podendo ser individual (cada patrulha com um percurso diferente) ou em 
grupo (mesmo percurso para todas as patrulhas). Ao final do percurso, 
pode-se premiar a patrulha vencedora.
Pode-se utilizar uma bússola previamente instalada no celular dos 
monitores. 
Sugestão de bússola para celulares Android: GPS Bússola Navegação
Sugestão de bússola para celulares iOS: Bússola já inclusa no sistema 
operacional
Esta atividade também pode ser utilizada para realizar uma caça ao tesouro.

Descrição
Os jovens farão um percurso de Gilwell com pistas que serão enviadas pelos 
escotistas através do aplicativo WhatsApp.
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Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Interesso-me pelo que se passa à minha volta e estou sempre disposto a 
aprender coisas novas.
Rumo e Travessia
Procuro ampliar meus conhecimentos e sei refletir criticamente sobre os 
fatos que ocorrem em minha volta, e me interesso pela leitura de diversos 
temas.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e trilha
39. Montar um blog, lista de e-mails ou projeto similar que contribua para 
melhorar a comunicação em sua patrulha ou tropa.
21. Traçar e seguir sinais de pista em um percurso de pelo menos 500 
metros em área de campo, e pelo menos 1.000 metros em área urbana.
Rumo e Travessia
22. Traçar e seguir sinais de pista em um percurso de, pelo menos, 1 km no 
campo ou 2 km em área urbana.
Especialidade
Rastreamento 
Item 6. Seguir uma pista com pelo menos 1500m e 40 sinais de pista, 
identificando pelo menos 35 sinais. 

Colaboração Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades

MUTECH – GILWELL ZAP

São Paulo
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – CADERNO DE 
PATRULHA ONLINE

São Paulo

Título MuTech – Caderno de patrulha online
Duração Um ciclo de programa
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

Ao menos uma patrulha

Materiais Celulares, computadores, tablets

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Manter ativos os registros da patrulha por meio do diário de patrulha, 
utilizando ferramentas mais atuais e de convívio comum dos jovens.

Desenvolvimento

Cada patrulha deve ser responsável por criar um caderno de patrulha 
online, utilizando o Google Drive ou outra plataforma para registrar as atas. 
Os recursos Google Docs ou Google Apresentações podem ser utilizados 
para registrar fotos, textos e qualquer informação relevante para a 
patrulha. Pode-se criar uma única pasta para a tropa e Subpastas para cada 
patrulha.

Descrição Criação de um caderno de patrulha online.

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Compreendo meus sentimentos e sei a quem procurar quando estou triste e 
confuso.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e trilha
Contribuir na manutenção de livro de patrulha.

Colaboradores Arthur Azevedo, Tissiane Vieira dos Santos
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Ficha de 
Atividades
MUTECH - MINHA HORTA

São Paulo

Título MuTech - Minha horta
Duração Contínua - Período necessário para o cultivo da horta
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

Individual, em patrulha ou tropa

Materiais
Sementes e/ou mudas de ervas e temperos, ferramentas de jardinagem 
(pá para jardinagem, regador, etc), insumos para plantio (terra, composto 
orgânico) e local para plantio.

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
Participar do projeto 1000 Hortas e trazer a reflexão sobre alimentação 
saudável, cuidados com a saúde e meio ambiente.
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Desenvolvimento

Os jovens devem escolher um local para o cultivo de uma horta 
orgânica, pode ser individualmente, em patrulha ou em sede, desde que 
tenham condições de cuidar regularmente. Deve-se plantar, manter e 
posteriormente utilizar os frutos da horta para a elaboração de pratos que 
serão consumidos pelos jovens, escotistas e famílias.
Para a aquisição das sementes, basta entrar em contato através do site 
bit.ly/MeuKitEscoteiro. Informe o código MUTECH na hora do pedido e 
reserve suas sementes gratuitamente. As sementes serão enviadas por 
correspondência até 10 dias após o pedido, mediante taxa de envio. 
Caso a UEL tenha o acesso a outras fontes, podem ser utilizadas também. 
Após o plantio, os jovens devem levar suas mudas para casa, cultivá-las e, 
após a colheita, fazer uma receita utilizando os ingredientes cultivados. 
Durante o período de plantio, cultivo e realização das receitas, os jovens 
devem interagir na plataforma 1000hortas.escoteirossp.org.br, postando 
o desenvolvimento das mudas, das receitas e respondendo aos desafios 
disponíveis na plataforma. 
Poste fotos do processo no instagram usando a #1000hortas e 
#escoteirossp.
Sugestão de plantio: manjericão, alecrim, alface, tomilho, sálvia, agrião, 
tomate cereja.

Descrição Utilização de aplicativo para controle de plantio de horta orgânica

Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Percebo que meu corpo está mudando, e faço atividades que o ajudam a ser 
forte e sadio, evitando aquilo que pode me fazer mal.
Como alimentos saudáveis, nas horas certas, e cuido da limpeza ao preparar 
refeições.

Ficha de 
Atividades

São Paulo

MUTECH - MINHA HORTA

bit.ly/MeuKitEscoteiro
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Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e Trilha
2. Conhecer e aplicar normas de limpeza no tratamento e na conservação 
de alimentos nas atividades de patrulha.
13. Colaborar na elaboração de alimentos (como cozinheiro ou copeiro) em 
pelo menos três atividades ao ar livre da patrulha; (jornadas, excursões ou 
acampamento de patrulha).
Especialidades
Horticultura, item 8 
“Projetar e construir uma horta caseira”

Colaboradores Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades

São Paulo

MUTECH - MINHA HORTA
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Título MuTech - Qual é a música?

Duração
1 hora para preparação do quiz
30 minutos para gincana

Número de 
Aplicadores

2 escotistas ou mais

Quantidade de 
participantes

De 2 a 32 participantes

Materiais Computador, celular, cards para respostas, caixa de som

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.

Desenvolvimento

Os escotistas devem acessar o site https://www.plickers.com/ (em inglês) 
e realizar gratuitamente um cadastro para utilização da ferramenta que 
permite escanear as respostas de um quiz que será previamente preparado 
na plataforma.
As perguntas devem ter trechos de canções escoteiras e nas alternativas 
devem ser disponibilizados diversos trechos da mesma canção ou de outras 
canções. Apenas uma das alternativas é a correta. Recomenda-se executar a 
canção para auxiliar os jovens na identificação. 

Ficha de 
Atividades

MUTECH - QUAL É  
A MÚSICA?

São Paulo

https://www.plickers.com/
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Desenvolvimento

Exemplo
Canção:
Rataplan do arrebol,
Escoteiros vede a luz!
Rataplan! Olhai o sol

Alternativas:
a) Escoteiros vede a luz!
b) Alerta, ó Escoteiros do Brasil, alerta!
c) Do Brasil que nos conduz
d) Alerta! Alerta! Sempre Alerta!

Após o registro das respostas pode-se reproduzir a canção sem 
interrupções.

É possível encontrar letras de diversas canções nos links
https://www.letras.mus.br/cancoes-escoteiras 
https://www.escoteiros.org.br/cantosdecadacanto/

Descrição Quiz de músicas escoteiras utilizando a ferramenta online “Plickers”.
Competências 
trabalhadas

Pistas e Trilha
Participo com entusiasmo das atividades artísticas de minha tropa.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pistas e Trilha
36. Conhecer e cantar algumas canções e danças tradicionais do Movimento 
Escoteiro e de sua tropa, em especial, o Hino Alerta.

Colaboração Elisa Garcia Góes, Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades

MUTECH - QUAL É  
A MÚSICA?

São Paulo

https://www.letras.mus.br/cancoes-escoteiras
https://www.escoteiros.org.br/cantosdecadacanto/
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Descrição MuTech – Desafio do lixo
Duração Pode ser definida pelos escotistas de acordo com a necessidade
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais Luvas, sacos de lixo, pás, vassouras

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.
O desafio do lixo busca conscientizar pessoas ao redor do mundo em 
relação à quantidade de lixo que cada pessoa produz diariamente.

Desenvolvimento

Os jovens devem identificar, junto aos escotistas, uma área problemática de 
sua comunidade, onde haja acúmulo de lixo e realizar a limpeza do local.
Utilizem sempre luvas para evitar cortes e contaminações. 
Considerem a possibilidade de separar o lixo de acordo com o tipo de 
material (vidro, plástico, papel) e encaminhar para cooperativas de 
reciclagem.
Registrar o antes e o depois em forma de vídeo ou foto e postar nas redes 
sociais utilizando as hashtags #ramoescoteirosp #trashtag

Descrição

Essa hashtag foi criada em 2005, mas em 2019 foi retomada e acumula 
milhões de menções no Instagram.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050, seremos 9 
bilhões de pessoas produzindo 4 bilhões de toneladas de lixo por ano. E a 
mobilização das pessoas tomando atitudes como essa tem feito a diferença 
em diversas partes do mundo.

Ficha de 
Atividades
MUTECH – DESAFIO DO LIXO

São Paulo
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Competências 
trabalhadas

Pista e Trilha
- Sei buscar informações que me ajudam a analisar problemas e encontrar 
soluções, procurando minhas próprias leituras e relacionando com as coisas 
que me acontecem.
- Entendo que é importante ser verdadeiro, agindo de acordo com o que se 
pensa e se comprometendo com aquilo em que se acredita.
Rumo e Travessia
- Amplio meus conhecimentos nas especialidades que escolhi, usando-as 
em ações a serviço da comunidade.
- Participo de atividades que ajudam a superar diferenças sociais.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pista e Trilha
24. Explorar com sua patrulha ou tropa a comunidade onde vive, 
identificando problemas e buscando soluções.
59. Realizar boas ações pessoais e junto com sua patrulha.
Rumo e Travessia
35. Propor a sua patrulha e tropa ideias de ações a serviço da comunidade.
88 - c) Participar ativamente de alguma campanha de auxílio à
comunidade.
Insígnia Mundial do Meio Ambiente 
Atividade principal 4.2 - Desafio do saco de lixo

Colaboradores Elisa Garcia Góe, Tissiane Vieira dos Santos

Ficha de 
Atividades
MUTECH – DESAFIO DO LIXO

São Paulo
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Ficha de 
Atividades

MUTECH – ZAPGAME

São Paulo

Título MuTech – ZapGame
Duração 1 hora
Número de 
Aplicadores

Pelo menos um escotista

Quantidade de 
participantes

Por patrulha

Materiais Celulares, internet, WhatsApp

Objetivos

Trazer a tecnologia para a tropa escoteira e estimular o cumprimento de 
competências relacionadas ao desenvolvimento intelectual dos jovens. 
Além disso, espera-se contribuir na adaptação de atividades propostas 
pelos escotistas, integrando cada vez mais as tecnologias e garantindo a 
inclusão, segurança e responsabilidade digital dos jovens.

Desenvolvimento

As patrulhas devem inicialmente receber dos escotistas um desafio a ser 
cumprido e enviado via WhatsApp (foto ou vídeo) para “desbloquear” 
o próximo desafio. Cada tarefa deve ser enviada individualmente para 
o monitor da patrulha e a próxima tarefa somente será liberada após a 
conclusão da anterior.

Exemplos de desafios:
- Representar um artigo da Lei Escoteira em uma foto;
- Enviar um vídeo com a patrulha cantando uma canção escoteira;
- Enviar uma foto com os elementos da patrulha com ataduras em 
diferentes partes do corpo;
- Enviar uma selfie da patrulha no canto de patrulha.

Descrição
Propor desafios às patrulhas que serão cumpridos via WhatsApp. Cada 
desafio desbloqueia uma nova missão.
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Competências 
trabalhadas

Pista e Trilha
Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

Pista e Trilha
37. Ler e escrever mensagens usando um código secreto de sua patrulha.
38. Utilizar corretamente um rádio comunicador numa atividade de sua 
patrulha.
39. Montar um blog, lista de e-mails ou projeto similar que contribua para 
melhorar a comunicação em sua patrulha ou tropa.

Colaboradores Elisa Garcia Góe

Ficha de 
Atividades

São Paulo

MUTECH – ZAPGAME


