
Programação de Reunião Semanal
Ramo Distintivos e/ou Insígnias relacionadas

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Intelectual e caráter

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Conheço meu Clã? Pioneiro A

00:30 Atividade 1: 30 soluções em 30 minutos Pioneiro B

00:30 Atividade 2: História de coisas

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.

Observação importante!
A proposta da atividade é dinâmica, flexível e esta é uma ideia para desenvolver no seu Clã. Não
esqueçam de incluir cerimônias e outras atividades que sua seção necessita desenvolver em sua
programação, como a entrega de distintivos de progressão.



Quebra-Gelo: Conheço meu Clã?

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais, preferencialmente os próprios pioneiros 1 ou mais

Materiais:
● Celular ou computador com acesso à internet
● Aplicativo de videoconferência
● Acesso às ferramentas Padlet ou Google Jamboard

Objetivos:
Conhecer melhor os pioneiros que fazem parte do seu Clã.

Desenvolvimento:

Um dos pioneiros (ou o mestre) abre uma página nova no Padlet ou Google Jamboard e compartilha
o link com o Clã.

Cada pioneiro faz uma postagem anônima, sem estar logado na ferramenta, escrevendo um
acontecimento sobre sua vida que só ele sabe. Estimule que eles compartilhem fatos inusitados ou
histórias engraçadas que podem ter acontecido dentro ou fora do movimento escoteiro.

O jogo começa depois que todos já escreveram suas postagens. Um dos pioneiros lê um desses
acontecimentos para que todos (inclusive ele) tentem descobrir quem escreveu.

Assim que descoberto quem é o dono da postagem, ele pode explicar melhor o acontecimento e
assim partir para a leitura de um outro post.

Competência trabalhada:
● Valorizar as relações de cooperação acima das relações de competição



Atividade 1: 30 Soluções em 30 minutos

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais, preferencialmente os próprios pioneiros 1 ou mais

Materiais:
● Celular ou computador com acesso à internet
● Aplicativo de videoconferência
● Acesso a ferramentas de mural virtual colaborativo como Google Jamboard, Miro

(http://www.miro.com), Mural (http://www.mural.co) ou Padlet (http://www.padlet.com).

Objetivos:
Pensar em soluções criativas para os mais diversos problemas do dia-a-dia que podem ir de simples
goteiras nas barracas do Clã, até o problema de transporte público da sua cidade ou a fome
mundial.

Desenvolvimento:

O pioneiro/equipe de interesse/Clã deverá escolher um problema que está no seu dia-a-dia, ou que
estejam enfrentando naquele momento. Em 30 minutos, os participantes deverão escrever pelo
menos 30 soluções, de preferência, criativas, para aquele problema.

Em um primeiro momento não existe ideia absurda nem que não seja possível de ser executada. O
foco é na quantidade, não na qualidade.

Passado os 30 minutos, os participantes deverão apresentar suas ideias para os demais, através da
videoconferência ou dos murais interativos e todos deverão construir uma única proposta de solução
para o problema.

Esta proposta de solução pode ser a base para a elaboração de um projeto de relevância.

Competências trabalhadas:
● Ser capaz de inovar e ousar aplicando conhecimentos e habilidades, utilizando a ciência e a

tecnologia em situações cotidianas.

http://www.miro.com
http://www.mural.co
http://www.padlet.com


Atividade 2: História das coisas

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais, preferencialmente os próprios pioneiros 1 ou mais

Materiais:
● Celular ou computador com acesso à internet
● Aplicativo de videoconferência
● Objetos diversos da casa

Objetivos:
Promover a confraternização, diversão e amizade.

Desenvolvimento:

O Clã/Equipe deve se reunir em uma plataforma de videoconferência, de preferência utlizando
alguma ferramenta que permita gravar a conversa de áudio e vídeo.

Cada participante deverá escolher um objeto que esteja ao seu alcance em sua casa. Quanto mais
absurdo melhor.

Antes de revelar seus objetos, os participantes devem definir a ordem de fala (quem irá começar,
quem será o segundo, o terceiro e assim por diante).

O primeiro participante deve começar a história e inserir seu objeto no contexto.

O próximo continua a história criada pelo primeiro participante e insere seu objeto na trama.

Cada um dos participantes vai continuando a história até que o último membro insira seu objeto na
trama e encerre a história por completo.

Depois de pronta, o vídeo com a história pode ser compartilhado nas redes sociais do Clã.

Uma nova história pode começar mudando a sequência dos participantes ou mudando os objetos.

Competências trabalhadas:
● Expressar com coerência seus pensamentos e respeitar a diversidade de opiniões na busca

de um entendimento mútuo.



Colaboraram para a construção destas atividades:
● André Ribeiro Pires (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Giovanna B. Ackel (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Mariana De Marchi (Coordenação Regional de Programa Educativo - SP)
● Renata Haydée (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Vera Maman (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)


