
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

01:20 Carteira mágica Escotista B

00:10 Encerramento: saudação à bandeira, reflexão e grande uivo Escotista A

Total:
01:40

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 - Carteira Mágica

Duração Aplicadores Participantes

80 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Computador ou celular conectado à internet;
● Tesoura, régua e cola;
● Papel Paraná ou papelão reciclado que preferir, pode ser caixa de leite por exemplo;
● Tecido de algodão;
● Fita de cetim ou fita do próprio tecido.

Objetivos:
Construir uma carteira diferente utilizando suas próprias habilidades.

Preparação:
O escotista deverá conversar com os pais previamente para que eles providenciem os materiais de
acordo com o link: Como fazer uma Carteira Mágica

Desenvolvimento:

No horário da atividade, os pais deverão estar próximos e com todo o material separado para auxiliar
seus filhos durante o preparo desta carteira mágica. Os escotistas devem apresentar o processo de
montagem da carteira, mostrando o passo-a-passo para a alcateia. O ideal é que o escotista execute
um passo e aguarde que todas as crianças também concluam essa etapa. Além disso, o vídeo
acima pode ser disponibilizado às crianças para que possam ver e rever cada um dos passos
quantas vezes for necessário.

Competências trabalhadas:
1ª fase:

● Intelectual - Demonstra contínuo progresso em suas habilidades manuais.
● 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.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● Gabriela “Bibi” Banzatto - Coordenação de Programa Educativo (SP)
● Marcia Thaís Garcia Gomes - Coordenação Regional do Ramo Lobinho (SP)
● Mariana De Marchi - Coordenação de Programa Educativo (SP)

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

