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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Caráter, Intelectual, Social

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Morse de nós Escotista B

00:30 Escoteiro Papelmodelista Escotista A

00:30 Quero Acampar(Planejando) 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: Morse de nós

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Uma corda ou barbante

Objetivos:
Desenvolver as capacidades de observação e dedução da patrulha.

Desenvolvimento:

O chefe deve “escrever” uma palavra em código morse numa corda ou barbante e mostrar em sua
tela aos elementos da patrulha. Um nó para traço e um nó para ponto. As patrulhas devem descobrir
qual nó é traço e qual é ponto e depois decifrar a palavra. A patrulha que falar a palavra antes vence
o jogo

Competências trabalhadas:
● Pista e Trilha – Competência 7: Interesso-me pelo que se passa à minha volta e estou sempre

disposto a aprender coisas novas.
● Pista e Trilha – Competência 12: Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar

algumas delas.
● Pista e Trilha – Competência 13: Procuro desenvolver minhas habilidades manuais
● Rumo e Travessia - Competência 13: Melhoro minhas habilidades manuais.
● Rumo e Travessia - Competência 15: Busco fazer as coisas bem feitas, superando minhas

limitações para cumprir minhas responsabilidades.

Atividade 2 - Escoteiro Papelmodelista

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 1 ou mais

Materiais:
● Cola branca;
● Tesoura ou estilete;
● Régua;
● Papel modelo impresso;



Objetivos:
Desenvolver a coordenação motora, bem como o seguimento de processos para a construção do
papel modelo de uma aeronave.

Preparação:
O jovem deverá baixar o modelo da aeronave “14BIS” disponível no site 14-BIS, imprimí-lo e
montá-lo de acordo com as instruções disponíveis no site
http://www.recortecole.com.br/14bis/instru.htm.
Para obter um papel modelo bonito, é importante ter a tesoura e o estilete funcionando bem, para
que os cortes sejam “limpos” e sem rebarbas. As colagens ficam mais caprichadas utilizando palitos
para aplicar nas regiões designadas para a aplicação da cola. Outra dica para ter um belo papel
modelo é fazer pré dobras nos locais designados, assim não espalhamos a cola nas superfícies
onde não é necessário.
Cuidado com a superfície onde o trabalho será feito, para não danificá-la!

Desenvolvimento:
O escotista orientará os jovens a baixarem o arquivo do modelo da aeronave, o que deve ser feito
antes da atividade. Instruir acerca das técnicas de corte e colagem e cuidados necessários.
É uma boa oportunidade para o escotista estimular uma conversa sobre a história da aeronave bem
como de seu projetista, Santos Dumont.
Ao final os jovens serão convidados a demonstrarem como ficou seu avião(fotos, mostrar na
câmera) e falarem sobre como foi esse processo, se gostaram, como se sentiram montando, etc.

Competências trabalhadas:
● Pista e Trilha – Competência 13: Procuro desenvolver minhas habilidades manuais.
● Rumo e Travessia - Competência 13: Melhoro minhas habilidades manuais.
● Rumo e Travessia - Competência 15: Busco fazer as coisas bem feitas, superando minhas

limitações para cumprir minhas responsabilidades.
● Conjunto Específico para a Mod. do Ar - Construir um modelo réplica do 14 BIS ou de outra

aeronave importante para a história da aviação civil ou militar brasileira, explicando a sua
seção ou patrulha sua história.

Atividade 3 - Quero Acampar(planejando)

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais Uma patrulha

Materiais:
● Um computador/tablet/celular conectado a internet
● Algo para anotar: papel e caneta, software de edição de texto (Word, google docs, etc…)

Objetivos:
Introduzir a tropa ao planejamento de uma atividade.

http://www.recortecole.com.br/14bis/14bis1.pdf
http://www.recortecole.com.br/14bis/instru.htm


Desenvolvimento:

A patrulha deve planejar um acampamento dos sonhos com duração de um final de semana.
Lembre os jovens da importância do planejamento e da organização de horários de encontro, horário
de chegada ao local, atividades, refeições e retorno. Os jovens devem definir também a forma de
deslocamento e não esquecer do cardápio desse acampamento.

Ao final o escotista irá perguntar aos jovens como fazer esse acampamento realidade mesmo de
maneira digital/com distanciamento e convidá-los para um debate sobre as dificuldades de uma
atividade escoteira usando os meios digitais e como melhorá-las.

Competências trabalhadas:
● Pista e Trilha – Competência 2: Participo das atividades organizadas por minha patrulha

cuidando para não colocar em risco minha saúde e a de meus companheiros.
● Pista e Trilha – Competência 8: Sei buscar informações que me ajudam a analisar problemas

e encontrar soluções, procurando minhas próprias leituras e relacionando com as coisas que
me acontecem.

● Pista e Trilha – Competência 9: Participo das atividades decididas por meu grupo de amigos,
contribuindo nas discussões, manifestando minhas ideias e experiências.

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

● Pista e Trilha – Competência 18: Escuto os conselhos que recebo do meu grupo de amigos e
respeito as decisões que tomamos, mesmo quando penso de maneira diferente.

● Pista e Trilha – Competência 20: Escuto a opinião dos outros e, se não concordo, digo isso
com respeito, mantendo ou não minha posição conforme minhas convicções.

● Pista e Trilha – Competência 21: Trato a todos com generosidade e gentileza.
● Pista e Trilha – Competência 25: Participo da definição das metas e decisões nas diferentes

equipes em que participo, assumindo as responsabilidades que me cabem.
● Rumo e Travessia - Competência 8: Posso analisar uma situação a partir de diferentes pontos

de vista estimulando meus amigos para que façam o mesmo.
● Rumo e Travessia - Competência 9: Organizo atividades criativas para serem realizadas com

meu grupo de amigos.
● Rumo e Travessia - Competência 12: Proponho e participo de projetos que apresentam

soluções criativas para problemas técnicos habituais.
● Rumo e Travessia - Competência 15: Busco fazer as coisas bem feitas, superando minhas

limitações para cumprir minhas responsabilidades.
● Rumo e Travessia - Competência 20: Consigo me manifestar de forma respeitosa quando

converso com outros, mesmo que minha opinião seja diferente.



Colaboraram para a construção destas atividades:
● Atividade 3: 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
● Gabriela “Bibi” Banzatto dos Santos - Coordenação Programa Educativo SP
● Larissa Lemes Avari - Coordenação Modalidade do Ar SP


