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Fichas  de atividade
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 O Congresso Regional Pioneiro é um evento que contribui 
com o crescimento pessoal através do programa educativo 
do ramo realizado pela Comissão Regional Pioneira. 
 
Temos como proposta fazer com que os pioneiros criem 
ou mantenham os vínculos através destas atividades 
desenvolvidas e aplicadas de jovem para jovem para 
que possam adquirir competências úteis para a vida. 
 
Assim, o CRP que dar uma referência para que ajude os 
pioneiros nas conquistas pessoais e ser melhor a cada dia 
para obter conhecimento, habilidade e atitude oferecidas 
por meio destas atividades.



3

 Duração:                                      Aplicadores: 
50 minutos                                      Mínimo de 2 aplicadores

 Participantes:
Mínimo de 02 participantes.      
    

 Materiais:
• Computador
• Acesso à internet (ou fazer download dos vídeos)
• Papel ou caderno
• Canetas ou lápis

 Objetivos:

Refletir sobre as experiências emocionais que o Escotismo 
proporciona e como nos moldam em diversos aspectos.

Descrição:

Para viver uma vida completa, no sentido emocional, é necessário 
experimentar todos os tipos de emoção e, muitas vezes, certas 
emoções estão relacionadas a outras.

Pensando nisso, esta atividade tem como objetivo trabalhar a 
afetividade dentro da sua vida escoteira. Para isso, precisará utilizar 
alguns materiais de apoio.

Sugerimos que os aplicadores acessem o link para ajudar no 
desenvolvimento da dinâmica.
Link: Therapist Reacts to INSIDE OUT

Desenvolvimento:

1ª ETAPA
Tempo recomendado: 20 minutos 

Iniciar a atividade com um breve relato da história do filme 
“Divertida Mente”, explicando sobre as diversas emoções 

Colorindo memórias

https://www.youtube.com/watch?v=vTVQtsIfoo8
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que conhecemos no filme, trazendo um comparativo de 
como isso se aplica a nossa realidade. 

Após essa introdução, propor aos participantes que imaginem 
suas memórias escoteiras e como poderiam estar associadas 
às emoções citadas no filme. 

O Clã Pioneiro deve montar um registro, sendo algumas 
sugestões: o Google Jamboard e o Padlet para fazer em 
formato de mural; ou montar um registro físico em papel, 
como uma reflexão mais extensa, uma lista ou um mapa 
mental.
 
2ª ETAPA
Tempo recomendado: 15 minutos 

Dando sequência ao filme, relembrar o momento em que 
a “Tristeza” faz as memórias felizes da “Riley” ficarem tristes. 
Esse momento traz no filme uma sensação de perigo, a todo 
custo a “Alegria” quer evitar a mudança das lembranças 
amarelas em azuis. Contudo, mais à frente no filme, essa 
mudança se mostra como o primeiro passo para solucionar 
os problemas que “Riley” enfrentava.

A partir dessa ideia, reflitam em como faz parte do crescimento 
individual mudar a perspectiva em certos aspectos da vida.
Sugerir aos Pioneiros pensarem em alguma lembrança que 
sentem diferente de quando viveram. Por exemplo:

- Sentiram raiva, mas acham engraçado atualmente;

- Se divertiram muito, mas agora dói no coração lembrar.

Caso se sintam à vontade, é interessante compartilhar esses 
momentos entre si, e possivelmente possuem momentos em 
comum uns com os outros. Neste momento de compartilhar, 
os aplicadores pedem para que os jovens contem a história 
e comentem como se sentiram quando aconteceu e como 
se veem agora.

3ª ETAPA
Tempo recomendado: 10 minutos
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Neste trecho o facilitador irá transmitir ou compartilhar o 
link do vídeo anexado e assim propor: 
Relembrar o momento em que “Bing Bong” se abnega pela 
“Riley”.
Sugere-se assistir o trecho do filme antes de iniciar esta 
dinâmica.
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=PNhh9vKfZOg 
 
Neste trecho, há alguns pontos que os aplicadores podem 
destacar para fazer com que os participantes reflitam, caso 
sintam-se à vontade eles podem adicionar comentários 
próprios sobre a cena. 

- Refletir o trecho que representa o crescimento da “Riley” 
onde ela esquece sua “infância” pelo amadurecimento e 
desenvolvimento pessoal. O sacrifício do “Bing Bong’’ é uma 
das representações dela deixando a infância para trás, o que 
também se aplica na vida real. É necessário que deixemos 
algumas coisas para que assim possamos viver novas, sejam 
elas consciente ou inconscientemente. 

- Refletir o trecho que a “Alegria” se sente triste por “Bing 
Bong”, mesmo sem a “Tristeza” estar próximo dela. O ato 
que foi feito  pelo amigo imaginário e suas consequências 
mostram que por muitas vezes gestos de amor também 
doem e isso faz parte do aprofundamento das relações, uma 
vez que ao longo da trama “Alegria” e “Bing Bong” tornam-
se mais próximos, mas talvez sem essa aproximação, não 
teria o mesmo significado.

- Refletir como algumas emoções são sentidas atreladas a 
outras, o amor não será completamente sentido sem a dor, 
a alegria sem a tristeza. Mas também existem sentimentos 
que só são possíveis por conta de outros, como por exemplo a 
nostalgia. Nostalgia é o que descreve o estado de melancolia 
e tristeza associado à saudade pela lembrança de algum 
momento feliz vivido no passado. 

4ª ETAPA
Tempo recomendado: 5 minutos

Encerrar a atividade convidando os Pioneiros a entenderem 

https://www.youtube.com/watch?v=PNhh9vKfZOg
https://www.youtube.com/watch?v=PNhh9vKfZOg
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que para viver-se uma vida completa, a dor e a tristeza fazem 
parte, cada “ilha” nossa é como uma tapeçaria com diversas 
cores e uma vida completa é muito colorida.
Sugere-se assistir o trecho final do filme para realizar a 
dinâmica.
 Divertida Mente (Cena Final)

Competências Trabalhadas

11 - Manter um estado interior de liberdade, equilíbrio e 
maturidade emocional, praticando uma conduta assertiva 
para com os outros.

Atividades do Programa Educativo Relacionadas

A1- Realizar uma das atividades propostas: 

- Confeccionar uma lista de situações que lhe causam stress, 
indicando ao lado de cada uma a forma como procura 
solucioná-las, debatendo com seu Mestre e propondo a 
reflexão para todo Clã na busca de um melhor conhecimento 
de si e dos demais, e possibilitando a troca de experiências. 

- Proporcionar ao Clã e convidados uma palestra com 
profissional especializado sobre autoconhecimento, relações 
humanas, moral e ética, entre outros temas relacionados.

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.

https://www.youtube.com/watch?v=NuFgVvx9vno&t=22s
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 Duração:                                      Aplicadores: 
50 minutos                                      Mínimo de 2 aplicadores

 Participantes:
Mínimo de 02 participantes.      
    

 Materiais:

• Papel
• caneta
• lápis
 
ou
 
• aplicativos que permitam desenhar.

 Objetivos:

Refletir sobre as emoções dominantes nesse momento da vida e 
como isso interfere no desenvolvimento do caráter.

Descrição:

A atividade busca o autoconhecimento e a autocrítica acerca 
do caráter pessoal do pioneiro. Identificando pontos positivos 
e negativos acerca de sua própria personalidade e buscando 
entender o que valoriza no outro e não consegue reconhecer 
em si mesmo.

Desenvolvimento:

Em uma folha, desenhar uma caricatura de si mesmo, considerando 
traços que determinam sua personalidade e as principais emoções 
que o definem, sendo elas seus próprios “divertidamentes”, assim 
como no filme. 

Por dentro da mente
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Os jovens devem buscar entender quais emoções foram 
surgindo durante esse processo e em que momento apareceram, 
relacionando-as com acontecimentos passados da vida do pioneiro 
que ajudaram em seu crescimento pessoal.

Enquanto os jovens estão pensando sobre si, vale colocar em pauta 
questionamentos sobre quem são, quem estão se tornando, como 
chegaram até o momento de vida em que estão, o que almejam 
para o futuro, quais emoções devem reger essa caminhada e quais 
emoções estão impedindo-os de seguir com seus objetivos.

Para concluir a atividade, sugere-se que sejam colocadas em pauta 
as principais emoções (o principal Divertida Mente) que os jovens 
consideram como definidoras de suas personalidades. Discutindo 
sobre elas, seus benefícios e malefícios, pensando, em conjunto, 
em como poderia ser diferente e como melhorar.

Competências Trabalhadas

7 - Reconhecer suas capacidades e procurar superar as suas 
limitações, aceitando-se com autocrítica e mantendo uma 
boa imagem de si mesmo.

Atividades do Programa Educativo Relacionadas

A1- Realizar uma das atividades propostas: 

- Escrever sua autobiografia, discutindo com seu Mestre 
aqueles aspectos que considera importantes e como os 
valores do Movimento Escoteiro o estão ajudando a superar 
suas limitações.

- Elaborar uma caricatura de si mesmo em que apareçam os 
aspectos positivos e negativos de sua personalidade, criando 
no Clã uma galeria de caricaturas de seus membros, que 
podem ser alteradas sempre que os pioneiros sentirem o 
desejo de redesenhá-las.

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.



9

 Duração:                                      Aplicadores: 
50 minutos                                      Mínimo de 2 aplicadores

 Participantes:
Mínimo de 02 participantes.      
    

 Materiais:

• Papel
• caneta
• lápis
 
ou
 
• aplicativos que permitam desenhar.

 Objetivos:

Refletir sobre as emoções dominantes nesse momento da vida e 
como isso interfere no desenvolvimento do caráter.

Descrição:

A atividade busca o autoconhecimento e a autocrítica acerca 
do caráter pessoal do pioneiro. Identificando pontos positivos 
e negativos acerca de sua própria personalidade e buscando 
entender o que valoriza no outro e não consegue reconhecer 
em si mesmo.

Desenvolvimento:

Em uma folha, desenhar uma caricatura de si mesmo, considerando 
traços que determinam sua personalidade e as principais emoções 
que o definem, sendo elas seus próprios “divertidamentes”, assim 
como no filme. 

Por dentro da mente
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Os jovens devem buscar entender quais emoções foram 
surgindo durante esse processo e em que momento apareceram, 
relacionando-as com acontecimentos passados da vida do pioneiro 
que ajudaram em seu crescimento pessoal.

Enquanto os jovens estão pensando sobre si, vale colocar em pauta 
questionamentos sobre quem são, quem estão se tornando, como 
chegaram até o momento de vida em que estão, o que almejam 
para o futuro, quais emoções devem reger essa caminhada e quais 
emoções estão impedindo-os de seguir com seus objetivos.

Para concluir a atividade, sugere-se que sejam colocadas em pauta 
as principais emoções (o principal Divertida Mente) que os jovens 
consideram como definidoras de suas personalidades. Discutindo 
sobre elas, seus benefícios e malefícios, pensando, em conjunto, 
em como poderia ser diferente e como melhorar.

Competências Trabalhadas

7 - Reconhecer suas capacidades e procurar superar as suas 
limitações, aceitando-se com autocrítica e mantendo uma 
boa imagem de si mesmo.

Atividades do Programa Educativo Relacionadas

A1- Realizar uma das atividades propostas: 

- Escrever sua autobiografia, discutindo com seu Mestre 
aqueles aspectos que considera importantes e como os 
valores do Movimento Escoteiro o estão ajudando a superar 
suas limitações.

- Elaborar uma caricatura de si mesmo em que apareçam os 
aspectos positivos e negativos de sua personalidade, criando 
no Clã uma galeria de caricaturas de seus membros, que 
podem ser alteradas sempre que os pioneiros sentirem o 
desejo de redesenhá-las.

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.
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 Duração:                                      Aplicadores: 
50 minutos                                      Mínimo de 1 aplicadores

 Participantes:
Mínimo de 02 participantes.      
    

 Materiais:

• Acesso à internet
• Espaço para chamadas (que for mais conveniente), caso a 

atividade seja aplicada online
• Imagens escolhidas pelo participante
• Padlet (pode ser substituído por qualquer sistema imagético)
• Trilha sonora a ser escolhida pelo aplicador
• Participação ativa dos envolvidos

 Objetivos:

Fomentar a ligação e reflexão entre uma conexão espiritual e os 
sentimentos do pioneiro. Incorporar as possíveis virtudes e morais 
desta conexão para formação pessoal do participante.

Descrição:

Parte I - Memória Base
Tempo recomendado: 20 minutos

Comece a base com a reflexão: “Há um mundo lá fora 
esperando para ser explorado e interagido pelo Pioneiro?”
 
• O que o conecta a este mundo? 
• O que o motiva a fazer o que faz? 
• Qual o seu papel nele? 
• Há alguma força superior que lhe auxilia nestas questões?

Estas são algumas sugestões para reflexão, podendo o Clã 
escolher outras possíveis perguntas.

“Construindo a Ilha da 
Espiritualidade”
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Assim, ambiente os participantes na seguinte situação: Os 
pioneiros se encontram no próprio consciente, local onde 
ficam todas as suas memórias, para prosseguir para a sala de 
comando e responder as perguntas refletidas, os pioneiros 
devem encontrar a memória base que envolve o que acredita 
e suas motivações para seguirem com suas vidas.
A memória base pode envolver: 

• Uma crença ou espiritualidade em que o participante 
pratique sua fé.

• Para aqueles que não possuem crença definida, pode 
envolver algo que o conecte com a natureza ao seu redor. 

• A Lei e a Promessa Escoteira, bem como valores do 
Movimento Escoteiro, também podem ser usados nesta 
ocasião.

Oriente o pioneiro a montar esta memória-base em 10 
minutos da seguinte forma:

• Encontre uma imagem para ilustrar esta memória. (A 
imagem pode ser desenhada, confeccionada, imagem de 
site de pesquisa da internet, entre outros.)

• Se o participante quiser, descreva a imagem e sua situação.

• Coloque em referência a parte de “Divertida mente” em 
que Riley começa a ter memórias base mistas de emoções 
(é possível, neste momento, mostrar imagem da primeira 
memória formada desta forma no filme, ou passar o 
trecho em que isto acontece). Neste contexto, peça para o 
participante descrever 2 ou 3 emoções que envolvam esta 
memória base, como por exemplo:

•   Alegria: conforto, euforia, pontos de felicidade, etc.;

•   Tristeza: melancolia, reflexões, solitude própria, etc.;

•   Raiva: indignação, revoluções, desconfortos, etc;

•   Medo: inseguranças, dilemas, medos internos, etc.;

•   Nojo: críticas, arrogâncias, julgamentos, etc. Outra 
emoção também poderá ser possível em substituição a 
esta, contanto que passe estes sentimentos específicos.
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• Todas estas etapas deverão ser descritas e submetidas em 
um mural do site Padlet, ou outra forma ilustrativa que os 
aplicadores decidirem conveniente.

• Para o melhor desenvolvimento da atividade, o aplicador 
poderá colocar uma música de fundo de sua escolha ou de 
escolha dos participantes.

Após a aplicação da dinâmica, realize uma possível discussão 
sobre uma visão geral das respostas, caso o aplicador julgue 
possível e necessário.

Parte II - Trem do Pensamento
Tempo recomendado: 10 minutos

Para esta próxima parte, os pioneiros pegam o Trem do 
Pensamento em direção à sala de comando, onde colocarão 
sua memória base para uso. 

Enquanto esperam a chegada, direcione os participantes a 
assegurar-se numa posição confortável, e os convide para 
uma meditação entre 7 a 10 minutos, orientando-lhes para 
que respirem fundo, concentrem-se brevemente em sua 
respiração, e em seguida concentrem seus pensamentos nos 
elementos que envolvem a memória base que acabaram de 
confeccionar.

Fomente-os a se visualizar em meio a esta memória e a ver 
como eles sentem as emoções que relataram. Enquanto 
isto, coloque uma música de fundo de escolha do aplicador. 
Possíveis recomendações são:

• O barulho de um trem em movimento, para dar coerência 
ao fundo de cena;

• Músicas próprias para meditação.

Parte III - Surgimento da Ilha
Tempo recomendado: 20 minutos

Nesta última parte, os participantes chegam à sua sala de 
comando, e colocam a memória base no mecanismo onde 
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estão as demais memórias base. Com isto, surgirá uma Ilha, 
cuja representação serão os valores e ensinamentos que o 
participante deseja atribuir de sua memória base e tudo que 
nela esteja. Assim, oriente o pioneiro a visualizar e descrever 
sua Ilha, em 10 minutos, seguindo os passos:

• Dê um nome a esta Ilha;

• Descreva do que ela é composta, quais são os elementos 
marcantes e de destaque (seus valores, usos destes num 
futuro, como eles se ligam ao participante, etc.);

• Veja com que outras Ilhas, esta nova pode fazer pontes (em 
que áreas da sua vida estas características estão atreladas);

• Opcionalmente, atrele sua Ilha a uma imagem;

• Opcionalmente e caso possível, divida sua Ilha em possíveis 
áreas distintas dentro da mesma;

• Todas estas etapas deverão ser descritas e submetidas 
em um mural do site Padlet, ou outra forma que não 
necessariamente ilustrativa que os aplicadores decidirem 
conveniente;

• Atenção: este mural deverá ser distinto do primeiro, onde 
as memórias base foram criadas.

• Para o melhor desenvolvimento desta atividade, o aplicador 
poderá colocar uma música de fundo de sua escolha ou de 
escolha dos participantes.

Conclua a base com uma discussão sobre os resultados e 
com a reflexão de mostrar que a Ilha é o motivo descrito na 
reflexão inicial da base, e que o participante poderá usar esta 
Ilha para se aproximar da versão melhor de si mesmo.

Desenvolvimento:

Esta atividade visa proporcionar ao pioneiro uma motivação para 
seguir com seu papel no mundo, por meio da construção de 
uma “Ilha” característica do filme “Divertida Mente” que envolva 
características sobre sua espiritualidade e os valores e morais em 
que acredita, bem como as possíveis “pontes” que esta ilha pode 
fazer com as outras “ilhas” da sua vida.



15

Para tal “Ilha”, é necessária uma memória base: uma memória 
representando uma motivação que envolva o ser ou força suprema 
que te conecta ao seu redor, iluminada pelas emoções que a 
constituem para melhor entendimento.

Competências Trabalhadas

20 - Buscar, por intermédio de sua espiritualidade, uma 
ligação com um Ser Supremo.

21 - Agregar os princípios espirituais de sua crença à sua 
conduta, estabelecendo coerência entre sua fé, sua vida 
pessoal e sua participação social.

Atividades do Programa Educativo Relacionadas

E2 - Realizar uma das atividades propostas: 

- Aprofundar os hábitos de oração pessoal e assumir-se como 
membro ativo de sua crença, debatendo com os membros 
do Clã sobre o papel da oração na vida de cada um.
 
- Refletir periodicamente sobre suas ações e relacioná-las 
às virtudes pioneiras e aos princípios de sua fé. Escrever 
suas conclusões em um documento pessoal e analisar a 
cada semestre, pedindo orientação ao Mestre ou Padrinho 
/ Madrinha se desejar.

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.

Anexos:

Espiritual Complementar 

https://drive.google.com/file/d/16ef19HNx748I8lD39Bg0u57ynVvRHzKW/view?usp=sharing
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 Duração:                                      Aplicadores: 
50 minutos                                      Mínimo de 1 aplicadores

 Participantes:
Mínimo de 02 participantes.      
    

 Materiais:

• Computador/Celular
• Algum objeto para se sentar (Exemplo: cadeira, sofá, banco, 

etc.)

 Objetivos:

Apresentar e discutir sobre a importância da prática de exercícios 
físicos e sua relação com a saúde mental.

Descrição:

Ficar tanto tempo em isolamento tem vários efeitos negativos 
para nossa saúde mental. 

Devido à pandemia, a prática de exercícios físicos acabou 
também se tornando mais escassa, com a grande maioria 
dos esportes não podendo ser realizados. 

Por isso, a ideia dessa atividade é apresentar sobre a 
relevância das atividades físicas para nossa saúde mental e 
como podemos fazer para praticá-las, independentemente 
da situação, seja dentro ou fora de casa, seja sozinho ou em 
grupo, através de algumas técnicas.

Desenvolvimento:

Iniciar a dinâmica com um pequeno jogo no formato de 
Teste “Comportamento Sedentário” onde serão discutidos 
entre os participantes o nível de atividade física que cada 

Você já se exercitou hoje?
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um atualmente anda fazendo. Em conjunto com o teste, o 
Quiz, em que serão apresentados alguns pontos importantes 
sobre hábitos saudáveis de saúde física, assim como algumas 
dicas. 

Teste: Teste de Comportamento Sedentário - VejaSP
Quiz: Guia da Saúde - G1

Após o quiz, inicia-se um momento de reflexão e troca 
de experiência entre os participantes. A ideia é que os 
participantes compartilhem sobre suas experiências com 
exercício físico. Seja, compartilhando sobre algum esporte 
que gosta ou tem interesse de começar, comentar sobre o 
que os anima a praticar ou sobre o que os desanima, como 
a quarentena afetou as práticas dos exercícios.

Na sequência, apresentar o vídeo que abordará sobre a 
relação físico-mental.
O vídeo trará uma abordagem de como é importante a 
prática de atividades físicas e sua constância para nossa 
saúde mental.

Vídeo: Atividades Físicas - Minutos Psíquicos

 
Para finalizar a atividade, acompanhando o vídeo da Sofia 
Costa, os participantes tentarão reproduzir alguns dos 
movimentos simples de alongamento que podem ser feitos 
enquanto estão na frente do computador. 

A ideia é introduzir que existem diferentes formas de praticar 
movimentos/exercícios simples na sua rotina e que podem 
ser feitos em qualquer lugar. Mantendo a constância, esses 
exercícios ajudam e fazem diferença na nossa saúde mental. 

Observação: Importante deixar claro que as atividades aqui 
desenvolvidas são mais simples e que podem ser praticadas 
por qualquer um no seu dia a dia. Para atividades com 
um maior grau de intensidade, é sempre importante o 
acompanhamento de um especialista.

Vídeo 1: Yoga na cadeira| Home Office
Vídeo 2: Respiração para ansiedade*

https://vejasp.abril.com.br/blog/vida-boa/voce-e-sedentario-faca-o-teste-e-descubra/
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/clinipam/guia-da-saude/quiz/projeto-verao-faca-o-quiz-que-te-ajuda-a-sair-do-sedentarismo.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=IBHyEn6qMe4
https://www.youtube.com/watch?v=alOIn_eo7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=cHmC2aWk0LY
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*Para o exercício de respiração (vídeo 2), é importante manter 
o distanciamento seguindo os protocolos de saúde.

Competências Trabalhadas

 1 - Assumir a parcela de responsabilidade que lhe cabe no 
desenvolvimento harmônico do seu corpo, conhecendo os 
processos biológicos que o regulam.

Atividades do Programa Educativo Relacionadas

F1 - Organizar, individualmente, com seu Clã ou outros 
Clãs, um seminário ou workshop para outra Seção de seu 
Grupo Escoteiro, para outros Clãs ou Escolas, sobre “hábitos 
saudáveis para uma vida saudável” (alimentação, prática 
de exercícios, relações interpessoais, drogas, etc.), com a 
presença de especialistas no assunto.

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.

Anexos:

Espiritual Complementar 

https://drive.google.com/file/d/16ef19HNx748I8lD39Bg0u57ynVvRHzKW/view?usp=sharing
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 Duração:                                      Aplicadores: 
50 minutos                                      Mínimo de 1 aplicadores

 Participantes:
Mínimo 15 participantes      
    

 Materiais:

• Computador e/ou celular
• Acesso à internet
• Fichas com as descrições das pessoas (Anexo)

 Objetivos:

Convencer os demais participantes que você deve ser escolhido 
para entrar em um bunker (abrigo subterrâneo fortificado e/ou 
blindado, construído para dar abrigo em situações de guerra, 
protegendo aqueles que se abrigam de projéteis) e se salvar da 
destruição do planeta.

Descrição:

A atividade busca mostrar para os participantes que às vezes 
é necessário se colocar no lugar do outro e perceber que 
mesmo que você queira muito sobreviver, neste caso a outra 
pessoa seria mais importante para a sobrevivência dos seres 
humanos.

Desenvolvimento:

Cada participante receberá um cartão contendo certas 
informações de uma pessoa (etnia, profissão, idade, etc).

Todos terão um tempo para analisar as informações, e, em 
seguida, cada participante terá que dizer por quais motivos 
deve ser escolhido.

Quem deve sobreviver?
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Só existem 10 vagas no abrigo e para decidir quem ficará 
com elas o grupo precisará fazer uma votação.

Para a escolha, deve-se levar em consideração o papel 
dessas pessoas dentro do abrigo e como elas ajudariam na 
sobrevivência de todos.

Ao final iremos apresentar a seleção das pessoas escolhidas e 
debater sobre as várias opções que poderiam ter acontecido.

Competências Trabalhadas

5 - Expressar com coerência seus pensamentos e respeitar 
a diversidade de opiniões na busca de um entendimento 
mútuo.

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.

Anexos:

Fichas dos personagens (exemplos):

PROFISSÃO: Estudante
ETNIA: Branca
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: Epilepsia
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Dificuldade nos relacionamentos 
sociais
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: -
Observação: É uma criança de 7 anos.

PROFISSÃO: Administrador
ETNIA: Branco
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Trans
SAÚDE: Diabetes tipo A
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PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: TOC (Transtorno obsessivo-
compulsivo)
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Ateu

PROFISSÃO: Engenheiro
ETNIA: Negro
ESTADO CIVIL: Casado
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Católico

PROFISSÃO: Enfermeira
ETNIA: Japonesa
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Homossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: TDAH (Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade)
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Ateia

PROFISSÃO: Professora
ETNIA: Branca
ESTADO CIVIL: Divorciada
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: Pressão alta
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Muçulmana

PROFISSÃO: Estudante
ETNIA: Negro
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Depressão
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Católico
Observação: É um adolescente de 15 anos
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PROFISSÃO: Advogada
ETNIA: Branca
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Trans
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: TDAH (Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade)
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Agnóstica

PROFISSÃO: Psiquiatra
ETNIA: Negro
ESTADO CIVIL: União Estável
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Bissexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: Pressão Baixa
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Umbanda

PROFISSÃO: Designer
ETNIA: Branco
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Bissexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Pessoa Não-Binária
SAÚDE: Miopia
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Diabetes tipo B
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Não Definida

PROFISSÃO: Bombeira
ETNIA: Negra
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Homossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Ansiedade
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Cigana

PROFISSÃO: Atendente de Marketing
ETNIA: Asiático
ESTADO CIVIL: Divorciado
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Homossexual
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IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: AIDS
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Depressão
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Espírita Kardecista

PROFISSÃO: Médico
ETNIA: Branco
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Assexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: Pressão Alta
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Bipolaridade
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Ateu

PROFISSÃO: Terapeuta
ETNIA: Negra
ESTADO CIVIL: Casada
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Bissexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Trans
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Evangélica

PROFISSÃO: Neurocientista
ETNIA: Branco
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Não Definida
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: TEA (Transtorno do Espectro 
Autista)
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Budismo

PROFISSÃO: Vendedor Autônomo
ETNIA: Albino
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Déficit de Atenção
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Agnóstico
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PROFISSÃO: Aposentada
ETNIA: Branca
ESTADO CIVIL: Casada
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: Doença de Chagas
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Católica
Observação: Já tem 60 anos.

PROFISSÃO: Estudante
ETNIA: Negra
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: Miopia
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: TOC (Transtorno obsessivo-
compulsivo)
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Não Definida
Observação: É uma criança de 10 anos

PROFISSÃO: Contador
ETNIA: Negro
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Depressão
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Evangélico

PROFISSÃO: Eletricista
ETNIA: Asiático
ESTADO CIVIL: Solteiro
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Trans
SAÚDE: Diabetes tipo 2
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Espírita

PROFISSÃO: Tradutora
ETNIA: Branca
ESTADO CIVIL: Solteira
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ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: Asma
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Evangélica
PROFISSÃO: Engenheiro
ETNIA: Japonesa
ESTADO CIVIL: Casado
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: Pressão alta
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Xintoísta
Observação: Já tem 60 anos.

PROFISSÃO: Advogada
ETNIA: Negra
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Homossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Trans
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Ansiedade
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Ateia

PROFISSÃO: Cozinheiro
ETNIA: Branco
ESTADO CIVIL: Divorciado
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Homossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: Histórico familiar de câncer
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Católico

PROFISSÃO: Jogador de Futebol
ETNIA: Negro
ESTADO CIVIL: Casado
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Homem Cis
SAÚDE: -
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: -
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Umbanda
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PROFISSÃO: Policial
ETNIA: Negra
ESTADO CIVIL: Solteira
ORIENTAÇÃO SEXUAL: Heterossexual
IDENTIDADE DE GÊNERO: Mulher Cis
SAÚDE: Possui cardiopatia
PSICOLÓGICO/NEUROLÓGICO: Estresse pós traumático
RELIGIÃO/ ESPIRITUALIDADE: Não Definida
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 Duração:                                      Aplicadores: 
90 minutos                                      Mínimo de 2 aplicadores

 Participantes:
Mínimo 02 participantes      
    

 Materiais:

• Fantasia com tema Disney 
• Celular ou computador
• Acesso à internet
• Itens para fazer um drink (não alcoólico):

Drink: ingredientes - Soda Italiana (de Maçã Verde)
• 50ml de xarope de maçã verde ou outro sabor à sua escolha (você 

pode encontrar em qualquer supermercado)
• 150ml de água com gás ou de refrigerante de limão
• 1 fatia de maçã verde ou da fruta que é seu xarope
• 10 cubos de gelo

 Objetivos:

Promover a confraternização e amizade.

Descrição:

1ª ETAPA  “Apresentação”
Tempo recomendado: 10 minutos 

Iniciar a base com uma breve apresentação dos integrantes 
da CP com as emoções do filme “Divertida Mente”, e o DJ da 
festa. 

Explicar como irá funcionar a festa e propor aos participantes 
para que gravem vídeos durante a festa e publiquem 
marcando o instagram do @ramopioneirosp.

Festa a fantasia com tema Disney
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A fantasia é de livre escolha do pioneiro, tendo como sugestão 
ser representado no mundo Disney. 
 
2ª ETAPA  “Just Dance”
Tempo recomendado: 20 minutos

Dando sequência a atividade, vamos transmitir a tela com 
rodadas de dança do jogo Just Dance e convidar os pioneiros 
a ligarem as câmeras e começarem a dançar todos juntos.

3ª ETAPA “Rádio CP”
Tempo recomendado: 15 minutos
Correio Elegante é uma brincadeira típica de festas juninas 
em que uma pessoa envia um bilhetinho para ser entregue 
a uma outra pessoa, só que online! 

Os Pioneiros que quiserem participar vão mandar a mensagem 
(bilhetinho) para o “número da CP” e podem escolher uma 
música para acompanhar a mensagem, um membro da CP 
vai ler o bilhetinho e o DJ capricha com a música escolhida 
de fundo.

4ª ETAPA “Solta o som DJ”
Tempo recomendado: 20 minutos
Momento do DJ. 

5ª ETAPA “CP Drinks”
Tempo recomendado: 10 minutos

Momento dos drinks (sem álcool!) para refrescar e dar um 
gás na festa! Vamos fazer uma deliciosa soda italiana! 

Ingredientes - Soda Italiana (de Maçã Verde)
• 50ml de xarope de maçã verde ou outro sabor à sua escolha 

(você pode encontrar em qualquer supermercado)
• 150ml de água com gás ou de refrigerante de limão
• 1 fatia de maçã verde ou da fruta que é seu xarope
• 10 cubos de gelo

Modo de Preparo - Soda Italiana de Maçã Verde;
Em um copo grande, adicione 10 cubos de gelo e acrescente 
50 ml de xarope de maçã verde
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Complete o copo com água com gás e finalize com uma 
fatia de maçã verde para decorar

6ª ETAPA “Solta o som DJ”
Tempo recomendado: 20 minutos

Momento do DJ. 
Vamos criar uma playlist no spotify e os pioneiros vão poder 
escolher suas músicas favoritas para tocar durante a festa. O 
link da playlist será divulgado antes da festa para dar tempo 
de fazer uma seleção de músicas para o DJ tocar (tirando 
funks explícitos e outras músicas que não condizem com 
nossos ideais) 

7ª ETAPA “Desfile de fantasias”
Tempo recomendado: 5 minutos

Hora de mostrar que entrou no personagem! 
Vamos mostrar as melhores fotos/vídeos que vocês 
compartilharem nas redes sociais marcando a CP para 
finalizar a festa em grande estilo.

Desenvolvimento:

Festejar com a galera! É “fato científico comprovado” que 
festejar juntos promove o vínculo entre as pessoas.
É bastante simples, basta vestir uma fantasia baseada no 
mundo da Disney e se divertir com os Pioneiros do CRP 2021 
por videoconferência ou presencialmente respeitando as 
medidas de segurança da OMS.

E que tal publicar uma trend escoteira no estilo bem 
blogueirinho?!?

Competências Trabalhadas

11 - Manter um estado interior de liberdade, equilíbrio e 
maturidade emocional, praticando uma conduta assertiva 
para com os outros.
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Atividades do Programa Educativo Relacionadas

A3 - Organizar uma reunião social, em sua casa, com a 
participação de sua família e convidando as famílias dos 
demais pioneiros.

Planejar e executar, individualmente ou em equipe, atividades 
de confraternização entre os jovens de seu Grupo Escoteiro 
e suas famílias, incluindo apresentações criativas sobre 
informações dessas famílias como, por exemplo, origem 
do nome, profissão dos integrantes, “casos” familiares 
interessantes e/ ou engraçados

Elaborado por:

Comissão Regional Pioneira - Gestão 2021/2022.


