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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Intelectual, Social

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Jogo da forca com alfabeto fonético Escotista B

00:30 Código internacional de sinais Escotista A

00:30 Sinalize a situação 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: Jogo da forca com alfabeto fonético

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Nenhum material necessário além do da videoconferência

Objetivos:

Proporcionar aos jovens contato com o Alfabeto Fonético e demonstrar que a comunicação pode ser
feita de diferentes formas, de acordo com o meio.

Desenvolvimento:

O escotista deve explicar que este é um jogo de forca como os tradicionais, mas ao invés do jovem
falar a letra normalmente, ele deve utilizar o alfabeto fonético. O escotista escolherá um artigo da lei
escoteira e colocará no formato de forca, para que os jovens, um a um, digam as letras e
desvendem o que está escrito

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 12: Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar
algumas delas.

● Rumo e Travessia - Competência 7: Procuro ampliar meus conhecimentos e sei refletir
criticamente sobre os fatos que ocorrem em minha volta, e me interesso pela leitura de
diversos temas.

● Rumo e Travessia – Competência 12: Proponho e participo de projetos que apresentam
soluções criativas para problemas técnicos habituais.

Atividade 2 - Código internacional de sinais - CIS

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Papel
● Caneta, lápis ou canetinha.



Objetivos:

Proporcionar aos jovens contato com o Código Internacional de Sinais e demonstrar que a
comunicação pode ser feita de diferentes formas, de acordo com o meio.

Desenvolvimento:

O escotista fará uma explicação sobre o que é o Código Internacional de Sinais e como os navios o
utilizam para comunicação por meio visual. Após mostrar a eles as bandeiras e seus significados, o
escotista deve pedir que os jovens utilizem uma folha de papel para escrever seu nome, com o CIS.

Para outras variações possíveis, utilizar:
● escrever utilizando peças de roupa;
● lápis de cor, canetas ou canetinhas (montar as bandeiras com esses  materiais, ao invés de

utilizá-los para desenhar);
● escrever o nome da patrulha.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 12: Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar
algumas delas.

● Rumo e Travessia - Competência 7: Procuro ampliar meus conhecimentos e sei refletir
criticamente sobre os fatos que ocorrem em minha volta, e me interesso pela leitura de
diversos temas.

● Rumo e Travessia – Competência 12: Proponho e participo de projetos que apresentam
soluções criativas para problemas técnicos habituais.

Atividade 3 - Sinalize a situação

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:

● Arquivo de imagem com o significado de cada bandeira do CIS;
● Computador/celular/tablet conectado à internet em videoconferência.

Objetivos:

Proporcionar aos jovens contato com o Código Internacional de Sinais e demonstrar que a
comunicação pode ser feita de diferentes formas, de acordo com o meio.



Desenvolvimento:
O aplicador deve dividir os jovens em duas equipes ou patrulhas, de acordo com a disponibilidade
de jovens. Após a divisão, ele irá escolher uma bandeira do CIS, expor uma situação, e sem
apresentar a imagem, dizer o seu significado para a Equipe 1 (exemplo: .Tenho um mergulhador na
água; conserve-se afastado e a pouca velocidade). Eles devem apresentar a imagem
correspondente dentro do tempo delimitado e, caso esse tempo acabe, a Equipe 2 poderá tentar dar
a resposta correta. Ganha a equipe que acertar mais.

Competências trabalhadas:
● Pista e Trilha – Competência 12: Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar

algumas delas.
● Rumo e Travessia - Competência 7: Procuro ampliar meus conhecimentos e sei refletir

criticamente sobre os fatos que ocorrem em minha volta, e me interesso pela leitura de
diversos temas.

● Rumo e Travessia – Competência 12: Proponho e participo de projetos que apresentam
soluções criativas para problemas técnicos habituais.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● Adriana Ferreira Coelho Teixeira - Coordenação Ramo Escoteiro Região SP
● Tatiana Alves R. Z. Passagem - Coordenação Modalidade do Mar SP


