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Nome sugerido Abrace essa Causa – Adaptação online

Ramo sugerido Lobinho

Local Online

Área de 
Desenvolvimento

Intelectual e afetivo

Objetivos  Ter mais conhecimento sobre a doença e evitar o preconceito 
da epilepsia;
 Estimular os jovens a propagar conhecimentos da epilepsia;
 Falar sobre o bullying e preconceito.

Materiais Smartphones ou computadores, informativos sobre epilepsia 
(utilizar material suplementar); Folhas A4 ou cartolinas e canetas 
hidrográficas.

Duração 40 minutos

Descrição 1. Escotistas deve marcar uma videochamada com os jovens, 
preferencialmente no horário padrão de suas atividades;

2. No início do encontro, questiona aos participantes: O que eles 
conhecem ou já ouviram falar sobre o assunto “epilepsia”?  

3. De forma sucinta e utilizando o material suplementar, explica/ 
apresenta o que é o “Purple Day” - Dia Roxo: é comemorado no dia 
26 de março e foi criado em 2008. A cor roxa foi escolhida por uma 
garota no Canadá (Cassidy Megan) por conta da cor da lavanda, que 
simboliza a solidão, que algumas pessoas com epilepsia sentem. Ela 
queria que, em nenhum lugar do mundo, jamais, as pessoas com 
epilepsia se sentissem sozinhas, exatamente como na plantação 
de lavanda. No Brasil, Eduardo Caminada hoje é o Embaixador do 
Purple Day no Brasil. Ele tem epilepsia desde a infância e iniciou a 
divulgação sobre epilepsia há mais de 10 anos. Nas suas redes sociais 
@vivacomepilepsia ele mandou um recado para os Escoteiros do 
Brasil: https://youtu.be/EMOxuJ8AhSo.

https://youtu.be/EMOxuJ8AhSo


4. Pergunta para os jovens sobre o bullying e os possíveis 
preconceitos que as pessoas com epilepsia ou doenças neurológicas 
podem sofrer; 

5. Neste formato, o escotista pode abrir uma roda de conversa,  
expor e debater com o grupo algumas frases:

•  “Se eu tocar em alguém que teve uma crise epiléptica 
(convulsão) posso “pegar” esta doença” (explicar que a epilepsia 
não é uma doença contagiosa).

•  “As pessoas com epilepsia não são inteligentes e não 
aprendem” (a epilepsia não afeta a inteligência, algumas pessoas 
que têm muitas crises epilépticas podem ter mais dificuldades, 
mas têm capacidade para aprender como qualquer outra).

•  “As pessoas com epilepsia são preguiçosas” (algumas pessoas 
com epilepsia podem ter muitas crises epilépticas e/ou ainda 
necessitar tomar muitos medicamentos que levam a sonolência, 
mas não por isso são preguiçosas).

•  “Não contarei que tenho epilepsia porque serei diferente das 
outras pessoas” (uma das formas de combater o preconceito 
de uma doença ou condição é falar sobre ela. Todos somos 
diferentes. E ser uma pessoa com epilepsia não a torna melhor ou 
pior que outra).

No final, ler o poema: “O tempo – de Mario Quintana”. Pode-se 
terminar a atividade dizendo que não vamos deixar passar tantos 
anos para nos arrependermos, sempre há tempo para pedir perdão, 
tentar consertar algo que fizemos de errado para um amigo, colega, 
familiar. 

6. Finalizar a atividade solicitando que todos confeccionem 
cartazes com o que discutiram e fazendo frases calorosas e positivas 
para pessoas que têm epilepsia ou outras doenças (ex: autismo, 
paralisia cerebral). As produções podem ser enviadas num grupo 
para os escotistas, ou podem, ainda, ser postadas nas redes sociais, 
para que mais pessoas conheçam sobre o assunto e não pratiquem 
bullying com quem apresenta essa condição.

7. Os cartazes e materiais podem divulgados nas redes 
sociais com #purpledaybrasil2020 #epilepsiaabraceestacausa 
#escoteirosnomarçoroxo #escoteirosonline



8. Exemplos de frases: 

•  Quando pensamos e trabalhamos em prol do nosso 
semelhante, a crise desaparece; 

•  A epilepsia não é contagiosa, o preconceito sim!; 
•  Epilepsia: abrace esta causa; 
•  O meu grupo escoteiro não trata a epilepsia com preconceito; 

Eu falo de epilepsia sem preconceito, e você? Não julgue uma 
pessoa pelo fato de ter epilepsia, ela é muito mais do que isso.

•  A epilepsia é muito mais comum do que podemos imaginar. 
Aproximadamente 50 milhões de pessoas convivem com a 
epilepsia em todo o mundo. A epilepsia pode afetar qualquer ser, 
em qualquer momento de sua vida, basta ter um cérebro. 

•  A epilepsia tem tratamento procure ajuda. 
•  O nosso grupo sabe lidar durante uma crise epiléptica/

convulsão.

           Os melhores trabalhos e fotos serão publicados 
posteriormente no site da Associação Brasileira de Epilepsia e 
poderão receber uma menção honrosa.

Competência do 
Programa Educativo 
do Ramo

•  Lobinho:
•  1ª Fase - Demonstra interesse por aprender e por conhecer e 

manipular novos objetos.
•  2ª Fase - Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e 

descobrir as causas dos fenômenos que observa e soluções para 
pequenos problemas.



Nome sugerido “Rap da Epi” – Adaptação online

Ramo sugerido Escoteiro, Sênior, Pioneiro.

Local Online

Área de 
Desenvolvimento

Intelectual

Objetivos •  Despertar o interesse por conhecer a doença denominada
Epilepsia;
•  Saber o que é epilepsia, o que pode ser feito numa crise 

epiléptica/ convulsão;
•  Discutir os estigmas e possíveis preconceitos e o que o grupo 

escoteiro pode fazer.

Materiais 1. Celulares ou computadores
2. Link da letra da música (“Rap da Epi”)
3. Folhetos para os escotistas, referente aos mitos e verdades e como 
proceder numa crise epiléptica;
4. Folhas A4, Canetas hidrográficas.

Duração Aprox. 40 minutos

Descrição 1. Escotista da seção marca uma videochamada com os seus 
jovens; preferencialmente no horário padrão de suas atividades;

2. No início do encontro, questiona aos participantes: O que 
conhecem ou já ouviram falar sobre o assunto “epilepsia”? - de forma 
sucinta e de acordo com a faixa etária do ramo, utilizando material 
suplementar;

3. Lê o texto mitos e verdades, depois apresenta o folheto 
e vídeos de como proceder numa crise epiléptica (vide material 
suplementar);



            Outra maneira de trabalhar o texto mitos e verdades da 
epilepsia é transformá-lo num quizz através de aplicativos e sites 
como o Kahoot - uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, 
usada como tecnologia educacional em escolas e outras instituições 
de ensino. Seus jogos de aprendizado são testes de múltipla escolha 
que permitem a geração de usuários e podem ser acessados por 
meio de um navegador da Web ou do aplicativo Kahoot! - https://
www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/10/kahoot-como-
criar-quiz-e-estudar-com-jogos.ghtml

4. Reproduz o “Rap da Epi” (disponível no Youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=-2zb02L3wbA) e solicita que os jovens 
prestem muito atenção na letra;

5. Reflete com os participantes: o que acharam da música e 
como as pessoas que apresentam epilepsia se sentem;

6. Após a discussão, pede que os jovens escrevam frases sobre 
o que entenderam do vídeo e da reflexão e sobre o Purple Day e a 
epilepsia. 

7. Finalizar a atividade solicitando que todos confeccionem 
cartazes ou vídeos com o que discutiram – apresentando frases ou 
mensagens calorosas e positivas para pessoas que têm epilepsia. 
As produções podem ser enviadas num grupo para os escotistas ou 
podem, ainda, ser postadas nas redes sociais para que mais pessoas 
conheçam sobre o assunto e não pratiquem bullying com quem 
apresenta essa condição.

8. Os cartazes e materiais podem divulgados nas redes 
sociais com #purpledaybrasil2020 #epilepsiaabraceestacausa 
#escoteirosnomarçoroxo #escoteirosonline

          Discussão/Reflexão sugeridas:

           O que nós (do Movimento Escoteiro) podemos fazer para 
ajudar as pessoas com epilepsia e/ou outras doenças? Possíveis 
respostas:
      - ajudar um indivíduo caso apresente uma crise (vide folheto 
como atender uma crise epiléptica);

      - ensinar outras pessoas (como membros de grupo escoteiro) 
como proceder durante uma crise epiléptica (convulsão);

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/10/kahoot-como-criar-quiz-e-estudar-com-jogos.ght
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/10/kahoot-como-criar-quiz-e-estudar-com-jogos.ght
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/10/kahoot-como-criar-quiz-e-estudar-com-jogos.ght
https://www.youtube.com/watch?v=-2zb02L3wbA
https://www.youtube.com/watch?v=-2zb02L3wbA


- ajudar a divulgar sobre epilepsia e/ou qualquer outra doença (como 
tratar, desmistificar, evitar preconceito) na sua comunidade. Ex: 
autismo, diabetes, câncer.

      - se tiver algum evento na cidade (caminhada ou encontro) 
estimular o grupo e os jovens a participar.

Referências:

•  http://epilepsia.org.br/mitos-e-verdades-de-epilepsia/ 
•  https://www.youtube.com/watch?v=-2zb02L3wbA 

Letra da música: “Rap da epi”

RAP DA EPI
Música sobre epilepsia visando acabar com o estigma e o 
preconceito que cercam a doença.
Projeto da ABE (Associação Brasileira de Epilepsia)
Cantor: Robert MC
https://youtu.be/-2zb02L3wbA

Falar de epilepsia é falar de mudanças. Não se pode mudar o mundo 
sem mudar as pessoas. Mude sua mente!!!

Refrão:

O cérebro controla a gente e ninguém nunca sabe o que pode 
acontecer
Mas a esperança tá na frente
Se tem alguém sofrendo vamos socorrer

Às vezes quem sofre sente
Que tem algo de errado e que não é normal

Mas vendo gente decente
Recebe ajuda e vê que todo mundo é igual

http://epilepsia.org.br/mitos-e-verdades-de-epilepsia/
https://www.youtube.com/watch?v=-2zb02L3wbA
https://youtu.be/-2zb02L3wbA


Esse órgão na cabeça é uma peça muito rara
Nos faz respirar, dançar, pensar e nunca para
Mas de vez e quando ele não pode dar uns curtos
Que causam agito, tumultos, e muitos sustos
Mas todo esse caos se mostra sem nenhum sentido
O cara desmaia e acorda sem nenhum amigo
Para lhe falar: relaxa mano, isso acontece!
Sepá cê vai num médico e isso aí desaparece
A epilepsia não é algo tranquilo
Quem tem, sabe bem, que não pode dar vacilo
Tomar medicamentos na hora certa
Evitar disparadores pois, se não, a crise aperta

Refrão

O que essa gente enfrenta, irmão, não é moleza
São fortes, são guerreiros, são heróis por natureza
Mas tem uma coisa que é difícil de aguentar
Preconceito e intolerância tão aí para atazanar
Agora camarada vou falar essa pra tu
Crise epiléptica não é coisa de Exú
Não é contagioso e nunca, nunca por maldade
Pare com fantasia e encare a realidade
Cachorro, papagaio, todo mundo pode ter
Ninguém se abstém, das imposições do além
Basta cérebro para ter uma convulsão
Assim como o amor só requer um coração

Refrão

Nas sombras permaneceu
Por milhares de ano, a epilepsia se escondeu
Quem diria que um dia tivesse essa gritaria
Essa luta sofrida para tirá-la do breu
Acabar com a escuridão por meio de um clarão
Que haja luz! Pela a atitude do cidadão
Que todos sejam aceitos pela maneira que são
Tenho certeza que assim quis, Machado de Assis
Portanto pessoal, ninguém quer ser diferente
Mas escolhemos sim, ser ou não ser, gente
Ser gente é amar, compreender e ajudar
Gritar e acreditar que todos têm o seu lugar

Refrão

Competência do 
Programa Educativo 
do Ramo

Intelectual

• Escoteiro

• Pista e Trilha - Interesso-me pelo que se passa a 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.



• Sênior

• Mantenho-me informado da atualidade pelos mais diversos 
meios, avaliando-os criticamente e fundamentando minhas 
opiniões.

• Pioneiro

• Ser capaz de inovar e ousar aplicando conhecimentos e 
habilidades, utilizando a ciência e a tecnologia em situações 
cotidianas.

Material suplementar e de referência

https://www.escoteirossp.org.br/marco-roxo-2020-epilepsia-abrace-esta-causa/ 

Divulgação do evento

Durante a realização da atividade, sugere-se que nas fotos postadas nas redes sociais utilizem 
as hashtags #epilepsiaabraceestacausa #purpledaybrasil2020 #escoteirosnomarçoroxo 
#escoteirosonline

Distintivos

Aqueles que realizarem ao menos uma das atividades propostas para o “Março Roxo”, 
conforme as instruções, deverão cadastrar a atividade no PAXTU Administrativo com a 
tipologia “Março Roxo” – Descrição: “Março Roxo 2020” para poder adquirir gratuitamente os 
distintivos por meio do site: http://www.meukit.escoteirossp.org.br. 

Participantes de outras Regiões Escoteiras também podem participar das atividades e adquirir 
gratuitamente os distintivos, mas deverão se responsabilizar pelo custo do frete para remessa 
dos distintivos.

https://www.escoteirossp.org.br/marco-roxo-2020-epilepsia-abrace-esta-causa/
http://www.meukit.escoteirossp.org.br.

