
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Conhecendo a Cultura dos Irmãos do Cone Sul 

Duração  03 semanas (preparação e execução) 

Número de 
Aplicadores 

01 ou mais aplicadores 

Quantidade de 
participantes 

A partir de uma patrulha sênior ou equipe de interesse 

Materiais Material de Pesquisa, trajes típicos, alimentos e bebidas típicas         
do país escolhido e aparelho de som.  

Objetivos 

Estimular nos jovens o interesse pela cultura dos países do Cone           
Sul e a conquista desta Insígnia que visa promover o          
conhecimento, o estreitamento de laços e o intercâmbio entre         
escoteiros dos países que integram o Cone Sul: Brasil, Argentina,          
Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia. 

Desenvolvimento 

Organizar um jantar típico para sua tropa ou patrulha, de um país            
do Cone Sul, a sua livre escolha. Neste jantar deverão ser           
servidas comidas típicas (cardápio com prato principal,       
acompanhamentos e sobremesa) e também deverá ser servida        
bebida típica. Os participantes deverão estar usando trajes típicos         
do país escolhido, deverá ter música típica e ser feita uma           
apresentação artística. 
Obs: O tempo desta atividade pode adequar-se de acordo com a           
tropa (Quantidade de jovens e materiais disponíveis). 

Descrição 1ª Semana: 

 



 

A) Pesquisar e definir de forma democrática, entre a patrulha         
ou Equipe de interesse, qual dos países do Cone Sul          
(Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia) é        
mais atrativo a todos, para ser representado neste jantar.  

B) Pesquisar e preparar uma apresentação artística que       
destaque a cultura local do país escolhido. 

2ª Semana: 
A) Preparar os trajes típicos para todos os elementos        

participantes, utilizando tecidos ou material semelhante. 
B) Preparar material para decoração do ambiente. 
C) Listar e separar os utensílios necessários para preparar e         

servir todos os pratos. 
D) Selecionar Músicas locais, do país escolhido.  
E) Selecionar Bebida típica a ser servida. 

3ª Semana: 
A) Comprar ingredientes para preparo dos pratos (prato       

principal, acompanhamentos e sobremesa), de acordo com       
a quantidade de participantes no dia do evento. 

B) Comprar ingredientes para o preparo (caso seja       
necessário) da bebida ou comprar já pronta. 

C) Realizar o jantar com as apresentações culturais. 

Competências 
trabalhadas 

Valorizo a diversidade cultural e a fraternidade escoteira mundial,         
possuindo informações gerais sobre o Escotismo na América        
Latina. 

Atividades do 
programa 
educativo 
relacionadas  

S65 – Escolher uma das atividades abaixo: 
Item B: Participar ativamente da organização de um “Jantar         
Internacional” da seção, onde cada patrulha representará um país         
diferente, apresentando, além da culinária, trajes e músicas        
característicos e informações gerais sobre o Escotismo naquele        
país. 
Item C: Conquistar a Insígnia do Cone Sul – Ramo Sênior. 

Autores e 
colaboradores 

Eva Alice e Carol Silva. 

 
 

 


