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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Afetivo, Caráter, Espiritual, Intelectual

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Gartic Emoções Escotista B

00:20 Respeito, também uma religião Escotista A

00:40 Arte do respeito 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: Gartic Emoções

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Sala previamente criada no gartic, onde as palavras a ser desenhadas são emoções,
exemplo: Alegria, tristeza, raiva, medo, calma, nojo, surpresa, afeto etc

Objetivos:

Propor ao jovem uma reflexão em torno das emoções.

Desenvolvimento:

Será um jogo de Gartic, onde as palavras a serem desenhadas são emoções.

Competências trabalhadas:

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

Atividade 2 - Respeito, também uma religião

Duração Aplicadores Participantes

20 minutos 1 ou mais 1 ou mais

Materiais:
● Vídeo Poesia Religiosa de Souza Anamari (link: https://youtu.be/QpnnXJdAunM)

Objetivos:

Propor ao jovem uma reflexão sobre as diferentes crenças e a importância de conviver
fraternalmente com todas as pessoas.

Desenvolvimento:

https://youtu.be/QpnnXJdAunM


Assistir ao vídeo: Poesia Religiosa de Souza Anamari e fomentar um debate sobre o conteúdo do
vídeo, e a importância do respeito à fé de cada um. Ferramentas virtuais como o Google Jamboard,
Padlet ou Mentimeter podem ajudar a iniciar a discussão.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 33: Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.
● Pista e Trilha – Competência 36: Entendo que existem diferentes religiões em meu país, e

que devo conviver fraternalmente com todas as pessoas, independentemente da sua religião.
Atividade 3 - Arte do respeito

Duração Aplicadores Participantes

40 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Celular.
● Papel e caneta, canetinhas e lápis.

Objetivos:

Propor ao jovem que elabore um posicionamento em relação aos diferentes tipos de crenças,
através de expressões artísticas.

Desenvolvimento:

Com base no vídeo assistido, cada jovem deve criar a sua própria expressão sobre o que gostaria
de dizer em relação à espiritualidade. Pode ser poema, canção, paródia, tiktok, postagem, desenho,
HQ ou outra forma de expressão da preferência do jovem, e enviar no grupo de comunicação da
patrulha ou tropa.

Competências trabalhadas:

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

● 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 33: Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.
● Pista e Trilha – Competência 36: Entendo que existem diferentes religiões em meu país, e

que devo conviver fraternalmente com todas as pessoas, independentemente da sua religião.



Colaboraram para a construção destas atividades:
● Atividade 2: Baseada na atividade Conecte-se no Coração - Respeito: também uma religião.

De Carolina Magina e Elisa Garcia Goe
● Atividade 3: Baseada na atividade Conecte-se no Coração - Respeito: também uma religião.

De Carolina Magina e Elisa Garcia Goe
● Fernando Luis Marcondes Donatti - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP
● Adriana Ferreira Coelho Teixeira - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP
● Larissa Lemes Avari - Coordenação Modalidade do Ar SP
● Tatiana Alves R. Z. Passagem - Coordenação Modalidade do Mar SP


