
Programação de Reunião Semanal
Ramo: Especialidades e/ou Insígnias relacionadas:

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Caráter, Afetivo, Espiritual

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

00:10 Abertura: saudação à bandeira, reflexão e avisos Escotista A

00:15 Quebra-Gelo: Agradeça em uma frase Escotista B

00:30 Potinho das boas memórias Escotista A

00:30 Música: Felicidade Escotista A

00:05 Encerramento: saudação à bandeira, reflexão e avisos Escotista B

Total:
01:15

OBS: a programação desta reunião foi feita com base em um
tempo médio adequado para atividades virtuais. Ele pode ser
alterado de acordo com as demandas da sua seção.



Atividade 1 - Quebra Gelo: Agradeça em uma frase

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Nenhum material necessário além do da videoconferência

Objetivos:

Despertar a reflexão dos jovens em olhar as pequenas alegrias do cotidiano.

Desenvolvimento:

O aplicador expõe uma frase de BP na tela compartilhada.
Exemplo: "Creio que Deus nos colocou nesta vida para sermos felizes."
Então um jovem por vez deve dizer uma palavra pelo que é grato de acordo com a letra da frase.
Exemplo:
Jovem 1: C "sou grato pela comida a mesa"
Jovem 2: R "sou grato pelos raios do sol"
E assim por diante. Em tropas pequenas, pode-se fazer 2 rodadas.
Após o término, estimular uma breve reflexão sobre a importância de observar as pequenas alegrias
do cotidiano.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 17: Procuro ser alegre, mesmo nos momentos difíceis,
compartilho minha alegria com os outros respeitando a todos.

Atividade 2 - Potinho de boas memórias

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Um pote vazio que tenha em casa, papel e caneta, material variado para decorar com o que
tiver em casa (canetinha, cola, papel colorido, giz de cera etc) com tampa.



Objetivos:

Despertar a reflexão dos jovens em olhar as pequenas alegrias do cotidiano. Tendo um momento
consigo mesmo enquanto se expressa através da decoração do potinho.

Desenvolvimento:

Cada jovem deve criar o seu próprio potinho de boas memórias. Poderá enfeitar o pote com os
materiais que tiver em casa. O escotista propõe aos jovens que ao criar o pote também aproveite o
momento para refletir sobre as pequenas coisas do cotidiano que trazem alegria ao jovem (um
tempo que passou com algum familiar, uma ajuda que pode dar, um elogio que recebeu, um dia que
foi divertido etc).
Após o término da decoração, o jovem que se sentir confortável pode mostrar como ficou seu
potinho.
O chefe convida a todos a “estrearem” seu potinho com alguma pergunta como: “qual a lembrança
mais feliz que você tem na UEL?” ou “Qual o melhor fogo de conselho que você participou?” e
aguarda os jovens escreverem sua memória e guardar em seu pote.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 11: Participo com entusiasmo das atividades artísticas de minha
tropa.

● Pista e Trilha – Competência 13: Procuro desenvolver minhas habilidades manuais.

Atividade 3 - Música: Felicidade

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Música Felicidade do Marcelo Jeneci. Link: https://www.youtube.com/watch?v=s2IAZHAsoLI
● Papel e caneta.

Objetivos:

Despertar a reflexão dos jovens em olhar as pequenas alegrias do cotidiano.

https://www.youtube.com/watch?v=s2IAZHAsoLI


Desenvolvimento:

Compartilhar a música na videoconferência e em seguida estimulá-los a compartilhar que sensações
tiveram ao ouvi-la.
Após compartilharem, o escotista sugere que cada jovem escreva em um papelzinho uma boa
memória que levará da atividade de hoje, dobre e coloque em seu potinho. Fica aberto para se
algum jovem quiser ler seu papel, respeitando também aqueles que não queiram.
Agora cada jovem tem seu próprio potinho das boas memórias, ao final de cada atividade e também
durante a semana poderão escrever as alegrias vivenciadas no cotidiano.
Durante a semana e as próximas atividades, o escotista pode lembrar os jovens de colocarem mais
papéis em seu pote, é também uma oportunidade de usá-lo no lugar da reflexão do começo/término
das atividades.

Estimular que ao final de cada ciclo de programa os jovens abram o portinho para recordar, ou
também todas as vezes que sentirem necessidade.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 17: Procuro ser alegre, mesmo nos momentos difíceis,
compartilho minha alegria com os outros respeitando a todos.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● Atividade 2: Baseada na atividade Conecte-se no Coração - Pote da Gratidão.

De Sheila de Oliveira Mochida , Carolina Magina e Elisa Garcia Goe.
● Fernando Luis Marcondes Donatti - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP
● Adriana Ferreira Coelho Teixeira - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP
● Gabriela “Bibi” Banzatto dos Santos - Coordenação Programa Educativo SP
● Larissa Lemes Avari Lauterjung - Coordenação Modalidade do Ar SP
● Tatiana Alves R. Z. Passagem - Coordenação Modalidade do Mar SP


