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

ODS:

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

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Stop Online Escotista B

01:00 Jornada embarcada online 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 - Stop Online

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Computador ou celular com acesso à internet

Objetivos:
Iniciar a reunião de um jeito descontraído para engajar os jovens.

Desenvolvimento:
Utilize o site: https://stopots.com/pt/
Crie uma sala nova e na lista de temas acrescente sugestões como: Escotismo, Modalidade Mar,
Modalidade Ar. Os jovens deverão escrever palavras características para esses itens.
Façam a quantidade de rodadas que for necessária observando o engajamento dos jovens,
prestando bastante atenção para encerrar o jogo “no auge” para que os jovens não percam a
animação.

Competências trabalhadas:

● Desenvolvimento Caráter: Sou reconhecido em todos os ambientes em que convivo como
uma pessoa alegre e otimista, capaz inclusive de rir de meus próprios absurdos, mas sem
praticar um humor hostil, preconceituoso ou vulgar.

https://stopots.com/pt/


Atividade 2 - Jornada Embarcada Online

Duração Aplicadores Participantes

1 hora 1 ou mais 1 ou mais

Materiais:
● Computador ou celular com acesso à internet

Objetivos:
Incentivar a realização de atividades embarcadas.
Estimular a curiosidade e o conhecimento sobre  planejamento de viagem e organização financeira.
Conhecer aspectos culturais de um país da nossa América bem como o Escotismo local.

Desenvolvimento:
Contextualização:
Os jovens irão escolher o país para o qual farão uma viagem aventureira e deverão colocar em
prática todo seu conhecimento escoteiro e pessoal. Terão à disposição, um veleiro delta 26 com um
motor de popa 15hp à sua disposição com uma bandeira com o nome da tropa/patrulha estampada
na ponta.
Nesse veleiro, deverão embarcar os sêniores da patrulha mais dois chefes.

Tarefa:
● Preparar um roteiro de viagem para o país escolhido.

● Neste roteiro, deverão considerar o translado em veleiro até o país, alimentação a bordo e os
custos, quantidade e custos de combustível, pontos turísticos a serem visitados, orçamento,
campanha financeira, segurança e cronograma de ações para alcançar todas as metas.

● Para que eles consigam “entrar no clima” da atividade, peça que os jovens complementem o
planejamento buscando fotos e imagens dos lugares que pretendem conhecer, tornando os
planos mais visuais e palpáveis.

● É interessante estimular os jovens a pesquisarem sobre os aspectos culturais do país e
colocar no roteiro a visita a um grupo escoteiro neste país.

Dicas importantes:
● Países do Cone Sul como: Uruguai facilitam uma pesquisa de dados por ter sua

proximidade costeira com o Brasil;
● Mesmo sendo um veleiro, é indicado que se tenha pelo menos combustível para 40%

do trajeto);
● Deve-se considerar que não há mau tempo no caminho;
● A alimentação deve ser escolhida levando em consideração a garantia nutricional e

conservação para ser consumida e preparada na embarcação durante o período de
viagem;



● Caso os jovens utilizem destinos do Cone Sul ou da comunidade lusófona, essa
atividade pode se associar à conquista da insígnia do cone sul ou da lusofonia;

● Para aprofundar: Estimule os jovens a fazer contato com membros do grupo escoteiro
escolhido. Essa será uma ótima forma de auxiliar na coleta de informações e
potencializar a fraternidade escoteira e a troca de saberes entre os jovens;

● Links de apoio e possível aprofundamento:
https://www.eboat.com.br/barcos.aspx?id=31
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://www.facebook.com/ScoutIAR/

Competências trabalhadas:

● Desenvolvimento Físico: Preparo programas de alimentação apropriados para diversos
tipos de atividades da minha patrulha, distribuindo-os corretamente ao longo do dia,
incorporando também uma alimentação saudável ao meu cotidiano.

● Desenvolvimento Afetivo: Sei expressar respeitosamente minhas opiniões, sem
menosprezar as alheias e mantenho amizades profundas.

● Desenvolvimento Social: Valorizo a diversidade cultural e a fraternidade escoteira mundial,
possuindo informações gerais sobre o Escotismo na América Latina.

Colaboraram para a construção destas atividades:

● Antonio Fischer Neto - Coordenação Ramo Sênior(SP)
● Carolina Ikuta - Coordenação de Insígnias e Distintivos de Programa Educativo(SP)
● Carol Silva - Coordenação Ramo Sênior(SP)
● Tatiana Passagem - Coordenação Modalidade do Mar(SP)
● Larissa Avari - Coordenação Modalidade do Ar(SP)

https://www.eboat.com.br/barcos.aspx?id=31
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://www.facebook.com/ScoutIAR/

