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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Físico, Afetivo, Carácter, Intelectual

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

02:00 Masterchef Sênior Escotista B

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

Total:
02:15

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 - Masterchef Sênior

Duração Aplicadores Participantes

2 horas 1 ou mais 1 ou mais

Materiais:
● Utensílios de Cozinha
● Ingredientes necessários para a receita
● Enfeites, decoração e itens individuais para a apresentação dos aspectos culturais escolhidos

(roupas, maquiagens, objetos)
● Acesso a Internet, Celular/Computador

Objetivos:
● Conhecer e/ou criar outras culturas, reconhecendo a própria para promover respeito às

demais;
● Trabalhar o senso de organização e planejamento;
● Estimular o desenvolvimento da habilidade de cozinhar;
● Compartilhar idéias, cultura e seus processos criativos demonstrando seletividade em suas

afinidades;
● Promover a participação dos familiares na atividade escoteira;
● Oportunizar reflexões a partir da auto-avaliação, apreciação e formas de lidar com as

observações dos demais, enxergar a si e ao outro dentro da proposta;
● Saber solucionar possíveis problemas técnicos domésticos referente a execução de uma

receita.
● Demonstra que se aceita, não obstante a sua capacidade de avaliar-se criticamente;
● Trabalhar a capacidade de aceitar sem deprimir-se, as frustrações resultantes de fracassos e

de rir de seus próprios absurdos.

Preparação:
● Reúna a corte de honra para escolher um tema que seja relevante ao ciclo que está sendo

trabalhado em sua tropa.
● Ideias: País do Cone Sul, Lusófono, região do Brasil, criar um tema próprio da tropa.
● Com o tema escolhido, monte uma carta prego com as informações da atividade, regras,

materiais necessários, pesquisa e todas as informações para a realização do Masterchef.
● Informe os critérios de avaliação
● Convide os familiares para serem os juízes e deixe estipulado que os jovens deverão fazer

tudo sozinhos.
● Inclua aquilo que deve ser pesquisado para compor a realização da atividade: vestimenta

característica, língua, decoração, maquiagem, utensílios específicos, aspectos culturais, etc.
● A separação de tudo que irão necessitar deve estar pronto e disponível antes de iniciar a

atividade.
● Cada um deverá dar um nome para seu prato



Desenvolvimento:

No dia da atividade

Programação Sugerida:

15 minutos – Explicação da atividade
45 minutos - Preparação dos pratos
20 minutos - Apresentação dos pratos
15 minutos - Votação do melhor prato
15 minutos - Tempo para degustação
10 minutos - Avaliação

Todos conectados, dê o tempo de 45 minutos para a tropa realizar o prato.
Caso o jovem não consiga mostrar a câmera, poderá fazer pequenos vídeos e fotos do
passo-a-passo e enviar para a tropa.

Após esse prazo, cada jovem irá fazer sua apresentação contemplando todos os itens dispostos na
carta prego.
Os familiares convidados experimentam o prato e auxiliam na pontuação conforme os critérios de
avaliação.

Ao final, pode-se abrir uma votação para a tropa participar, apreciar, reforçar os aspectos positivos e
o trabalho dos demais e assim escolher o prato Masterchef.

Critérios de Avaliação:

● Alimento: Cozimento, sabor, apresentação, tempo de preparo, criatividade, identidade, cheiro
● Organização: Limpeza do espaço, organização do ambiente de preparação, desperdício,

quantidade de lixo e resíduos
● Ludicidade: roupa, criatividade, linguajar criativo e característico, enfeites, aprofundamento da

pesquisa com as características culturais.
● Pode-se definir como regra, todos utilizarem um ingrediente “x” inusitado para dar criatividade

na receita.
● Você pode estipular um prato igual para todos e observar como cada um realizou a atividade

em todos os seus aspectos ou também deixar livre para que os jovens escolham o prato que
condiz com o tema e assim observar quais tipos de escolhas os jovens farão e como
desenvolverão a partir da própria ideia.

Competências trabalhadas:
● Desenvolvimento Físico: Cuido da minha saúde, evito hábitos que possam comprometê-la e

aceito a minha imagem corporal, compreendendo as diferenças físicas e psicológicas entre
homens e mulheres.

● Desenvolvimento Físico: Assumo tarefas permanentes na organização e limpeza dos
ambientes que utilizo e mantenho constantemente uma boa apresentação pessoal.



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

● 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.

● Desenvolvimento Intelectual: Demonstro capacidade de sintetizar, criticar e propor
alternativas a serem analisadas pelos meus amigos.

● Desenvolvimento Intelectual: Exponho minhas criações artísticas.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● Antonio Fischer Neto - Coordenação Ramo Sênior(SP)
● Carolina Ikuta - Coordenação de Insígnias e Distintivos de Programa Educativo(SP)


