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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Caráter, Intelectual

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo - Conte uma História Escotista B

00:30 Stalkeando BP Escotista A

00:30 Histórias de superação Escotista A

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

Total:
01:30

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: Conte uma história

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Nenhum material necessário além do da videoconferência

Objetivos:

Incentivar a criatividade dos membros da tropa, e o saber ouvir e prestar atenção quando não é sua
vez de falar.

Desenvolvimento:

A tropa em conjunto deve contar uma história. Um jovem por vez fala uma frase, porém cada um
deve repetir a primeira frase e após isso adicionar o seu complemento da história.
Exemplo:
Jovem 1: eu fui acampar e cheguei atrasado
Jovem 2: eu fui acampar e cheguei atrasado, minha patrulha já estava lá..
Jovem 3: Eu fui acampar e cheguei atrasado, minha patrulha já estava lá passando um café..
E assim por diante até todos participarem. Em tropas pequenas, pode-se fazer mais rodadas.

Competências trabalhadas:

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

Atividade 2 - Stalkeando BP?

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Nenhum material necessário além do da videoconferência



Objetivos:

Melhorar a capacidade de pesquisa dos jovens.

Desenvolvimento:

A missão da patrulha é pesquisar e postar no grupo fotos de Baden Powell nas seguintes situações:

• em um acampamento

• fazendo a saudação escoteira

• com sua esposa Lady Olave

Postar, no mínimo, 05 fotos diferentes umas das outras. O Escotista pode terminar com uma
pequena discussão sobre exposição excessiva na internet, ouvindo o que os jovens pensam a
respeito e trazendo algumas colocações sobre o fato de que devemos refletir sobre o conteúdo que
postamos na internet uma vez que, após postado, ele nunca mais pode ser 100% excluído ou
deletado.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 26: Colaboro na elaboração das normas dos diferentes grupos
que participo, cumprindo aquilo com em que me comprometo.

Atividade 3 - Historias de superação

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 2 ou mais

Materiais:

● Nenhum material necessário além do da videoconferência

Objetivos:

Conhecer a história de pessoas que se sobrepuseram a momentos difíceis, e como lidaram com
essa situação.

Desenvolvimento:

Vamos olhar agora para alguém que superou algum momento difícil. Essa pessoa pode ser alguém
famoso, que entrou para a história, ou pode ser alguém que você conheça e admire por ter



vivenciado alguma dificuldade e se sobressaído dessa situação de uma forma bacana. Para
homenagear essa pessoa você deve buscar conhecer melhor sua história, e contar para a tropa o
momento de superação dessa pessoa.

Outra sugestão de aplicação dessa atividade: o escotista pode enviar as orientação para os jovens
durante a semana e pedir que façam um pequeno vídeo no modelo tiktok ou reels. No dia da
atividade, os jovens compartilham seus vídeos com a tropa.

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: Publicada em Ficas de Atividade Escoteiros Online - Desenvolvida por Ramo

Escoteiro do RS
● Fernando Luis Marcondes Donatti - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP
● Adriana Ferreira Coelho Teixeira - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP


