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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Físico, Afetivo, Caráter, Intelectual, Social

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Cara a Cara Escotista B

01:00 A minha imagem 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: Agradeça em uma frase

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 1 patrulha ou tropa

Materiais:

● Jovens e chefia em videoconferência;
● Imagem do tabuleiro cara a cara. Montada pelo próprio escotista ou no link:

https://images.app.goo.gl/UQH68355hjEgQBqBA

Objetivos:

Despertar o olhar dos jovens para as características físicas, a fim de integrar e inserir o assunto da
atividade em sequência.

Desenvolvimento:

O escotista compartilha o tabuleiro na tela da videoconferência. Para cada patrulha será dado um
personagem sem que as demais patrulhas saibam qual é.
O objetivo do jogo é uma patrulha descobrir qual personagem das outras patrulhas, utilizando
apenas perguntas sobre os personagens que serão respondidas com “sim” ou “não”.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 16: Sei o que significa lealdade e procuro agir desta forma com
os outros e comigo mesmo.

● 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 21: Trato a todos com generosidade e gentileza.

Atividade 2 - A minha imagem

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais Uma patrulha

Materiais:

https://images.app.goo.gl/UQH68355hjEgQBqBA


● Celular ou computador, internet.
● Fotografias pessoais
● Vídeo: sugestão “Dove Evolution” (Link: dove evolution)

Objetivos:

Nessa atividade a patrulha terá a oportunidade de discutir sobre os padrões de imagem impostos à
nossa cultura e a interferência deles em nosso cotidiano.

Desenvolvimento:

Para se conhecerem melhor, os jovens deverão previamente montar a história da sua vida em fotos,
contando fatos importantes e fotos de hoje. Após cada jovem apresentar sua história para a patrulha,
eles deverão buscar nas diversas mídias sociais, revistas ou anúncios publicitários por fotos de
pessoas que eles entendam como bonitas, após compartilhar os resultados assistir vídeos que falem
sobre a manipulação de imagem e sobre como isto cria uma expectativa de beleza (sugestão: Dove
Evolution). Em cima disso, promover um debate sobre a expectativa de padronização corporal
imposta pela sociedade e como isso reflete neles próprios. Quantas fotos foram retiradas da história
por não estarem de acordo com o padrão? Quantos filtros foram colocados nas fotos? Quantas
pessoas fora dos padrões foram cortadas das fotos? Esses tipos de ações são saudáveis? E outros
assuntos que desejarem inserir.

Competências trabalhadas:

● Pista e Trilha – Competência 1: Percebo que meu corpo está mudando, e faço atividades que
o ajudam a ser forte e sadio, evitando aquilo que pode me fazer mal.

● 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 19: Compreendo meus sentimentos e sei a quem procurar
quando estou triste e confuso.

● Rumo e Travessia - Competência 1: Respeito meu corpo e o dos outros, entendo as
mudanças que estão acontecendo, como me afetam e procuro superar as dificuldades físicas
próprias de meu crescimento.

● Rumo e Travessia - Competência 8: Posso analisar uma situação a partir de diferentes pontos
de vista estimulando meus amigos para que façam o mesmo.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● Atividade 2: Retirada da atividade PatrulhAção - A minha imagem.

De Equipe Regional Ramo Escoteiro e Sênior SP
Referência: Baseada na atividade n° 7 da pág. 21 “Livre sendo eu”

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

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U



