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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Intelectual, Afetivo

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:25 Missão Impossível Escotista B

00:15 Kim de audição Escotista A

00:35 Filme Interativo Escotista B

00:05 Encerramento: saudação à bandeira, reflexão e grande uivo Escotista A

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 - Missão Impossível

Duração Aplicadores Participantes

25 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Computador com acesso à internet
● Aplicativo de videoconferência

Objetivos:
Fazer uma competição sadia e incentivar os jovens a se movimentarem mesmo dentro de casa.

Desenvolvimento:
O escotista irá desafiar os lobinhos a pegarem um objeto cujo nome se inicia com com a letra
sorteada: ao sinal ele(a) irá buscar algum objeto que seja adequado àquela rodada.

Competências trabalhadas:
1ª fase:

● Caráter - Conhece a Lei e a Promessa do Lobinho e sabe o que elas significam. Procura dizer
a verdade, contribuindo para que a alcateia seja alegre e um lugar de pessoas confiáveis e
demonstra bom humor ao enfrentar dificuldades.



Atividade 2 - Kim de audição

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Computador com acesso à internet
● Aplicativo de videoconferência

Objetivos:
Fazer com que os lobinhos prestem atenção e consigam treinar a audição e a concentração.

Desenvolvimento:

O escotista irá pesquisar vários sons, como os disponibilizados neste link: Descobrindo os Sons -
Estimulação Auditiva - Som dos Animais - Educação Infantil ). Após mostrar os sons às crianças, o
escotista deverá perguntar aos lobinhos quais foram os sons que eles escutaram.

As regras dos jogos de Kim podem variar de acordo com cada seção: alguns escotistas permitem
que os jovens tenham um papel para escrever o nome do som, outros pedem que tentem
memorizá-los e outros, ainda, pedem que sejam citados na ordem. O ideal é que cada escotista
identifique o que funcionará melhor com as crianças de sua seção. Isso pode variar de acordo com a
idade e maturidade de cada grupo.

Competências trabalhadas:
1ª fase:

● Intelectual - Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos objetos.

https://youtu.be/1eiGSX0t-nc
https://youtu.be/1eiGSX0t-nc


Atividade 3 - Filme interativo: Carmen Sandiego

Duração Aplicadores Participantes

35 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Computador com acesso à internet
● Um escotista com conta na Netflix e o aplicativo Teleparty ou Netflix Party

Objetivos:
Assistir um filme em alcatéia junto porém cada um em sua casa, interagindo de maneira conjunta
com o conteúdo.

Desenvolvimento:

O escotista irá compartilhar sua tela, exibindo o filme interativo infantil “Carmen Sandiego: Roubar ou
não eis a questão” através do aplicativo Netflix Party.

Os lobinhos deverão entrar em consenso sobre quais as escolhas que deverão ser feitas no filme e
o escotista irá clicá-las. Ao final, o escotista irá perguntar se os lobinhos gostaram das escolhas e do
final do filme.

Observação importante: como este é um filme interativo, o final varia de acordo com as escolhas que
foram feitas pelas crianças. Assim, é adequado que o escotista veja o filme pelo menos uma vez
antes de aplicar a atividade, explorando algumas opções diferentes. Para alcateias grandes, a
atividade pode ser desenvolvida em grupos menores como, por exemplo, nas matilhas (mas sempre
com o acompanhamento e orientação de um escotista!).

Competências trabalhadas:
2ª fase:

● Intelectual - Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue narrar
fatos vividos e demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que sente.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● Claudinei Aparecido de Godoi - GE Cavaleiros da Paz 22º/SP
● Gabriela “Bibi” Banzatto - Coordenação de Programa Educativo (SP)
● Marcia Thaís Garcia Gomes - Alcateia Autônoma Shisa Okinawa 446º/ SP
● Mariana De Marchi - Coordenação de Programa Educativo (SP)


