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

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Físico, Afetivo, Intelectual.

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Gartic Escotista B

00:30 Primeiros Socorros Parte 1 Escotista A

00:30 Primeiros Socorros Parte 2

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 - Gartic(quebra-gelo)



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:
Acesse o site: https://gartic.io/.
Caso necessário, selecione o idioma português.
Clicando em “Salas” você encontra temas prontos ou pode logar para criar um tema relativo ao
escotismo. Sugerimos listar 50 palavras. Compartilhe a sala para os jovens entrarem.
O jogo consiste em cada um, por jogada, desenhar o tema sugerido na tela para que os outros
adivinhem o que é. Ao final das rodadas, o site apresentará um ranking com as pontuações.

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

● Desenvolvimento Intelectual: Exponho minhas criações artísticas.

https://gartic.io/


Atividade 2 - Primeiros Socorros(parte 1)

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 2 ou mais

Materiais:
● Computador ou celular com acesso à internet
● Materiais para kit primeiros socorros (Não há obrigação de ter todos)

Objetivos:
Promover uma atividade interativa equilibrando competição, humor, estímulo à criatividade e o
desafio.
Conhecer itens de primeiros socorros e transporte de emergência

Desenvolvimento:
Com a lista abaixo, faça a primeira explicação que segue sobre a importância da caixa de primeiros
socorros, em casa ou na sede. Estimule que os jovens falem suas percepções sobre a importância
de ter uma kit de primeiros socorros e qual sua serventia.

Agora, solicite que os jovens busquem em sua casa, itens disponíveis que eles entendem que fazem
parte de um bom kit de primeiros socorros.
Os jovens compartilham na câmera os itens que trouxeram.
Observe e destaque os itens que foram repetidos e os que não foram coletados usando a referência
da lista abaixo e o conhecimento dos jovens.
Converse com os jovens sobre a manutenção, tempo de validade, função de cada item em situações
diversas de primeiros socorros e disposição desses itens.

● Alfinetes de fralda;
● Algodão hidrófilo;
● Atadura de crepom;
● Ataduras de gaze;
● Bandagem;
● Bolsa para água quente;
● Caixa de fósforos;
● Compressas de gaze estéril comum e do tipo sem adesivo;
● Compressas limpas;
● Cotonetes;
● Esparadrapo ou fitas adesivas;
● Faixa elástica (para entorses no tornozelo) e faixa triangular (para entorse no tornozelo ou

lesões do braço, ou como torniquete);
● Frasco de água oxigenada;
● Frasco de álcool;
● Frasco de soro fisiológico;
● Garrote;



● Lanterna;
● Líquido antisséptico;
● Luvas de procedimentos;
● Pinça hemostática;
● Sabão líquido;
● Sacos plásticos
● Talas variadas;
● Termômetro;
● Tesoura;

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.



Atividade 3 - Primeiros Socorros(parte 2)

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 2 ou mais

Materiais:
● Computador ou celular com acesso à internet
● Materiais para kit primeiros socorros (Não há obrigação de ter todos)

Objetivos:
Promover uma atividade interativa equilibrando competição, humor, estímulo à criatividade e o
desafio.
Conhecer itens de primeiros socorros e transporte de emergência

Desenvolvimento:
Construindo uma Maca

● Utilize o capítulo do guia do desafio sênior que fala sobre a construção de Maca
compartilhando na tela as informações sobre a montagem e sua utilização como
referência. Esta seção se encontra na parte de desenvolvimento físico.

● Desafie os jovens a montarem sua maca usando os recursos que tiverem em casa e
ao final enviarem a foto da maca pronta.

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.

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)


