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Desenvolvimento
Equipe Regional de Inclusão - SP

Revisão
Equipe Regional de Programa Educativo -SP

Diagramação
Equipe Regional de Imagem e Comunicação - SP
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

01. Telefone Sem Fio em Libras

Lobinho e Escoteiro.

Presencial ou Online.

Intelectual.

20 min.

1 (um)

2 patrulhas ou 2 matilhas.

Vivenciar a língua de sinais, promover a comunicação acessível e o 
conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

--
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Descrição das atividades

Instruções complementares

Explicar o que é Libras, no que consiste a língua de sinais e qual a sua impor-
tância para a acessibilidade na comunicação, fomentando que, segundo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos precisam ter as mesmas 
oportunidades. Em seguida, colocar as duas equipes em duas filas distintas, 
os primeiros devem estar de frente ao aplicador e os demais de costas. 

O aplicador deve passar uma mensagem secreta em Libras para os dois pri-
meiros de cada fila, que devem repetir para os segundos, e assim sucessi-
vamente, até chegar nos últimos. Não pode falar, apenas fazer os sinais em 
Libras. Quando chegar nos últimos participantes de cada fila, eles deverão 
reproduzir o que entenderam. 

Ao final, o aplicador deverá reproduzir corretamente a frase sinalizada em 
Libras¹ e explicar o significado dela.

Frases sugeridas para o Ramo Lobinho:
“Sou feliz porque sou Escoteiro.”
• Libras: EU - FELIZ - PORQUE - ESCOTEIRO
 
“Minha matilha é amarela.”
• Libras: EQUIPE - MEU - COR - AMARELO
 
“Eu gosto de cantar.”
• Libras: EU - GOSTAR - CANTAR

Frases sugeridas para o Ramo Escoteiro:
“Comunicação acessível em Libras é importante.”
• Libras: LIBRAS - IMPORTANTE - COMUNICAR - ACESSIBILIDADE

“A sociedade precisa incluir as pessoas.”
• Libras: PESSOA - SOCIEDADE - INCLUSÃO - PRECISA

“O Escoteiro ajuda as pessoas surdas.”
• Libras: PESSOA - SURDA - ESCOTEIRO - AJUDAR

Para ajudar a formar as frases, o Escotista pode usar aplicativos de tradução 
de palavras em sinais de Libras ou sinalários de Libras. Todos os sinais podem 
ser encontrados na internet também.

¹É sempre importante lembrar que a Libras é uma língua com estruturas gra-
maticais diferentes do português, portanto, é indicado pesquisar a estrutura 
correta da frase.
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Competências Trabalhadas

Atividades do programa educativo relacionadas

ODS atingida

Ramo Escoteiro
Pista e Trilha
Intelectual
• Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Social
• Entendo o que são os Direitos Humanos e procuro respeitá-los.

Ramo Lobinho:
Primeira Fase
• 5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos 

objetos.

Social
• 72. Participar de atividades nas quais se divulga a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.

Ramo Lobinho:
• I2. Aprender cinco frases úteis em outro idioma.
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

02. #DescreviPraVocê

Escoteiro.

Presencial ou Online.

Intelectual e Social.

1h30.

Até 2 (dois)

A partir de 2 (dois) Escoteiros.

Conscientizar sobre a acessibilidade para pessoas cegas, democrati-
zando o acesso à informação para todos, trabalhar o imaginário e a 
comunicação dos jovens.

• Prancheta; 
• Folha para desenhar; 
• Lápis de cor; 
• Rádio para comunicação ou smartphone.
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Descrição das atividades

Instruções complementares

Explicar para os jovens o que é audiodescrição e como ela ajuda as pessoas 
cegas. Também ressaltar que segundo a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e a Constituição Brasileira, todos os indivíduos precisam ter igual-
dade de oportunidades e que isso inclui também a acessibilidade. Em segui-
da, aplicar o jogo: um jovem precisa ficar a alguns metros de distância do 
restante dos participantes com a prancheta ou caderno e os lápis de cor¹. 
Enquanto isso, o Escotista mostra uma foto para o jovem, a qual o segundo 
jovem deve audiodescrever para que o outro jovem desenhe. Ao final, deve 
ser comparado o desenho e a imagem. 

É importante ressaltar que não deve ser avaliada a qualidade do desenho, mas 
sim a precisão com as semelhanças e os detalhes da imagem.

Após concluída a atividade, fazer uma postagem nas redes sociais da seção 
ou da UEL com audiodescrição da imagem, usando #DescreviPraVocê #Mu-
tEPT2022 #EscoteirosSP

¹Caso a atividade conte com algum jovem cego ou surdo, é preciso que ela 
seja adaptada para ele. No caso do surdo, usando a Libras e, para o cego, é in-
teressante que ele sirva como consultor sobre a qualidade da audiodescrição.

Instruções para fazer a audiodescrição:

• Comece do fundo para frente.
• De cima para baixo.
• Da esquerda para a direita.
• Use frases curtas.
• Não use gerúndio. Ex.: Usa vestuário escoteiro. O gerúndio dá ideia de 
movimento e a imagem é estática.

Para esta atividade, use fotos com paisagens e não retratos somente com 
pessoas.

Neste link, seguem os benefícios da audiodescrição e os benefícios da mes-
ma para a acessibilidade de pessoas cegas:
https://fundacaodorina.org.br/blog/o-que-e-audiodescricao/
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Competências Trabalhadas

Atividades do programa educativo relacionadas

ODS atingida

Pista e Trilha:
Intelectual
• Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.
Social
• Entendo o que são os Direitos Humanos e procuro respeitá-los.

Social
• 72. Participar de atividades nas quais se divulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

03. Trincheira do Braille

Sênior.

Presencial, preferencialmente um jogo noturno.

Físico, Intelectual e Afetivo.

1h30.

A partir de 2 Patrulhas.

A partir de 2 (dois) Escoteiros.

Conscientizar sobre a acessibilidade, o uso do braille, a sua importância 
para pessoas cegas e trabalhar a percepção dos jovens.

• Pedaço retangular de papelão; 
• Tesoura ou estilete; 
• Molde redondo; 
• Materiais diversos para se montar uma barricada; 
• Caderno e caneta; lanterna.
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Descrição das atividades

Instruções complementares

10’ - Explicar para os jovens o que é braille e para quê ele serve, salientando sua importância 
na acessibilidade e na inclusão de pessoas cegas.

20’ - Os jovens devem fazer, no pedaço de papelão, seis buracos grandes, parecidos com 
uma peça de dominó (elas servirão de base para as frases em braille). Também deverão 
construir uma barricada, na qual a equipe ficará atrás. 

40’ - As duas patrulhas deverão ter as barricadas uma de frente para a outra, com a distância 
de 3m a 5m. A patrulha 1 deve iluminar com a(s) lanterna(s) os círculos feitos no papelão, uma 
por uma, formando assim, as letras em braille. Vale ressaltar aos jovens, que eles devem fazer 
a letra em braille para quem lê e não para eles, como se tivessem fazendo o relevo contrário 
para que um cego faça a leitura correta do Braille. O dever da outra equipe, é o de ir anotan-
do letra por letra e decodificar a mensagem ao final. Terminadas as mensagens, as patrulhas 
trocam de lugar.

10’ - Tempo para a patrulha reescrever a frase em braille.

10’ - Comparar os erros e acertos.

Sugestões de frases: 
• “Escotismo é para todos.”
• “Sênior que é legal.”
• “Inclusão é possível.”
• “Acessibilidade é a meta.” 
• “Comunicação acessível.”
• “Braille é importante”

Competências Trabalhadas

Afetivo:
• Consigo controlar progressivamente meus sentimentos e emoções, 

compartilhando-os com meus amigos e aceito sem depressões meus in-
sucessos. 
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Atividades do programa educativo relacionadas

ODS atingida

• 48. Participar de jogos escoteiros ou competições esportivas, respeitando as 
regras e aceitando resultados negativos.

Anexo
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

04. Internet Para Todos

Pioneiro.

Presencial ou Online.

Social.

1h30 de explicação e 1 a 4 meses de projeto.

1.

Sozinho ou Equipe de Interesse.

Conscientizar sobre a acessibilidade e o acesso universal da tecnologia.

• Celular e computador.



13

Descrição das atividades

Instruções complementares

20’ - Acessar as redes sociais da seção e/ou da UEL e desafiar os pioneiros a 
tentar utilizar essas redes ou fazer uma postagem com os olhos vendados. A 
seguir, propor que eles tentem acessar as mesmas redes com o leitor de tela 
do smartphone ativado. 

20’ - Pedir um feedback de quais foram as dificuldades que eles enfrentaram 
tanto com os olhos vendados quanto com o leitor ativado. Após isso, falar 
sobre a acessibilidade Comunicacional e Digital e das possibilidades de in-
cluir legendas, audiodescrição e outros tipos de ferramentas para melhorar o 
acesso às redes para todas as pessoas. 

40’ - Explicar como fazer uma postagem acessível para pessoas surdas e ce-
gas e postar nas redes da seção ou da UEL com a #MutEPT2022 e #Escotei-
rosSP.

No restante do mês, deve ser feito um trabalho nas redes sobre a conscienti-
zação pela Comunicação Acessível, explicando o que são Pessoas Com De-
ficiência e quais ferramentas podem ser usadas nas redes para torná-las mais 
acessíveis. A ideia é a de que a prática se torne corriqueira no conteúdo digital 
da seção ou da UEL, conscientizando assim todas as pessoas sobre a impor-
tância do acesso universal.

Devem ser trabalhados com os pioneiros os conceitos de: 
• Audiodescrição
• Legendagem
• Design acessível

Link com as explicações: 
Comunicação Acessível nas redes sociais - Escoteiros SP

Como ativar os leitores de tela:
Android e iOS acessíveis - Como ativar os leitores de tela

Competências Trabalhadas

• 16 - Colaborar com sua comunidade local contribuindo para a criação de
uma sociedade justa, participativa e fraterna.

https://www.escoteirossp.org.br/comunicacao-acessivel-nas-redes-sociais/
https://www.ricardoshimosakai.com.br/android-e-ios-acessiveis/#:~:text=Para%20ativ
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Atividades do programa educativo relacionadas

ODS atingida

• S3 – Elaborar e executar um projeto relevante.
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

05. Adivinha Meu Nome

Escoteiro e Sênior.

Presencial.

Intelectual.

40 minutos.

1.

2 patrulhas.

Vivenciar a Libras tátil e promover a comunicação acessível.

• Imagens do alfabeto em português adaptado para Libras que está
no anexo.
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Descrição das atividades

Instruções complementares

No início da atividade, ensinar o alfabeto da língua portuguesa adaptado para 
a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e deixar uma imagem para consulta. A se-
guir, dar um tempo para que os jovens treinem a datilologia de seus nomes. 

O jogo começa com duas pessoas vendadas¹, elas não podem saber quem é 
a outra pessoa. Uma delas vai digitar seu nome letra por letra e a outra deverá 
sentir com as mãos todas as letras, adivinhando no final, o nome de quem 
está digitando.²

• ¹ Caso haja a participação de alguma pessoa cega, os si-
nais deverão ser ensinados pelo tato desde o primeiro contato.

• ² Não esquecer de que as mãos devem ser lavadas e higienizadas com
álcool gel 70 antes de entrar em contato com as mãos de outra pessoa.

Competências Trabalhadas

Atividades do programa educativo relacionadas

Ramo Escoteiro: 
Pista e Trilha 
Intelectual
• Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas.

Ramo Sênior:
Afetivo
• Consigo controlar progressivamente meus sentimentos e emoções,

compartilhando-os com meus amigos e aceito sem depressões meus in-
sucessos.

Ramo Escoteiro:
• 37. Ler e escrever mensagens usando um código secreto de sua patrulha.
Ramo Sênior:
• 48. Participar de jogos escoteiros ou competições esportivas, respeitando as

regras e aceitando resultados negativos.
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ODS atingida

Anexo
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

06. Caça ao Tesouro

Lobinho.

Presencial, ao ar livre.

Físico e Intelectual.

2h.

Mínimo 4 (um em cada base).

A partir de 2 matilhas.

Vivenciar Comunicação Acessível, Libras, braille e tadoma buscando o 
enigma da caça ao tesouro.

Nessa atividade, temos 2 elementos de representatividade para a ati-
vidade:
- Alcateia como Família
- O filme “Encanto,” da Disney, onde a borboleta representa a
transformação e auto conhecimento de todos na família.

O Enigma Final: (para aplicador) será dito na última base:
Este tesouro está com uma pessoa que é o seu tesouro.”
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Materiais:
• Isopor;
• Fantasias;
• Tachinhas;
• Bola;
• Corda para falsa baiana;
• Lenço para vendar os olhos e rede para o basquete;
• Assistir previamente ao filme “Encanto”, da Disney.

Resposta: “Família”
• Imagens do alfabeto em português adaptado para Libras que está no

anexo.

Descrição das atividades

30’ - Base Preliminar – Ensinar conceitos de Libras, braille e tadoma para to-
dos.

25’ - Base 1 – Enigma: “Qual o animal que simboliza transformação?”
Ele está escrito com tachinhas e em braille.
Resposta (Para o aplicador) – “Borboleta”.
Tarefa da Equipe: Desenhar “a resposta” e dizer em Libras o sinal.

25’ - Base 2 – Com a dica da base 1, esse animal gosta de se apoiar em uma?
Para aplicador: a palavra Flor está em Braile usando tachinhas.
Enigma: Qual o símbolo que une todo o movimento escoteiro, todos
os ramos?
Resposta: (para aplicador) Flor de Liz.
Tarefa para Equipe: Realize a Promessa do Lobinho em Libras.
Gravar um vídeo e postar nas redes sociais da UEL ou da seção com as #Mu-
tEPT2022 e #EscoteirosSP

25’ - Base 3 – Para aplicador: O Lobinho ao entrar na alcateia se reconhece na 
história de Irmãos de Mowgli.
Tarefa da Equipe: Usando fantasias e somente a comunicação
corporal, reproduzir uma esquete, sem falar, de uma história de Mowgli.
Gravar um vídeo para postar nas redes sociais da UEL ou seção.
Enigma: montar em um isopor, usando as tachinhas, esta palavra em braille: 
“Alcateia”.Fazer em Libras: “Alcateia”.
E em tadoma: “Alcateia” (testar um no outro com a mão no pescoço).

25’ - Base 4 – Cada um na família tem um dom, uma habilidade.
Desafio Físico – Passar uma falsa baiana de olhos vendados.
Para os aplicadores (o adulto estar atrás do jovem protegendo para
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não se machucar)
Outro desafio sugerido é estar em uma cadeira normal, e jogar uma bola em 
um local que possa fazer uma rede de basquete.
Trabalho em Equipe: Descobrir o Enigma Final.
O Enigma Final: (para aplicador) será dito na última base:
Este tesouro está com uma pessoa que é o seu tesouro.”
Resposta: “Família”.

Instruções complementares

Para aprender mais sobre o tadoma e a comunicação de surdocegos:
Os desafios da surdo-cegueira

Competências Trabalhadas

Atividades do programa educativo relacionadas

• 3. Desenvolve cada vez mais sua força, agilidade, resistência e flexibilidade.

• 4. Participa com entusiasmo das atividades ao ar livre e demonstra interes-
se pela prática de esportes

• 5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos
objetos.

• 7. Demonstra contínuo progresso em suas habilidades manuais.

• 9. Conhece a Lei e a Promessa do Lobinho e sabe o que elas significam.
Procura dizer a verdade, contribuindo para que a Alcateia seja alegre e um
lugar de pessoas confiáveis e demonstra bom humor ao enfrentar dificul-
dades.

• 12. Demonstra capacidade de fazer novos amigos e relaciona-se bem
com todos os(as) lobinhos(as) e com os Velhos Lobos.

Primeira Fase:
• F11 - Escolher um esporte, aprender algumas coisas so-

bre ele e praticá-lo. Relatar essa experiência para um Velho Lobo.

• I2 - Aprender cinco frases úteis em outro idioma. (Libras)

https://www.youtube.com/watch?v=jYSXJMyp-Tc
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• I11 - Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte visual
e expor na gruta da Alcateia.

• C1 - Saber quem é Baloo e porque ele ensina a viver de acordo com a Lei da
Jângal. Conhecer a Lei do Lobinho e a Promessa compreendendo seus signifi-
cados.

• S1 - Saber como é organizada a Alcateia, conhecer as pessoas que dela fazem
parte, saber fazer as formações e atender as vozes de comando dos Velhos Lo-
bos.

• S2 - Ouvir o episódio “Irmãos de Mowgli“ (1ª parte) do Livro da Selva de Rudyard
Kipling.

• S15 - Participar de uma atividade distrital ou intergrupos do Ramo Lobinho.

Segunda Fase:
• F18 - Passar em uma falsa baiana ou subir em uma árvore ou virar cambalhota/estrela.

Especialidade de Libras:
• 4 - Saber a Promessa Escoteira em Libras

ODS atingida
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Anexo
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

07. Acessibilidade Econômica

Pioneiro.

Presencial ou Online.

Caráter e Social.

2 semanas.

A partir de 1.

Mínimo de 4 pessoas

Criar banco de uniformes para auxiliar membros com dificuldades  fi-
nanceiras de adquirir uniformes / vestimentas.

• Mídias sociais e planilha de controle.
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Descrição das atividades

Instruções complementares

Com a ajuda do aplicador, os jovens desenvolverão atividades de divulgação 
e controle dos materiais que receberem, bem como a triagem. Os jovens 
deverão: 
• Elaborar um plano de ação e formas de divulgação e doação de unifor-

mes dentro do seu Distrito Escoteiro.
• Controlar recebimento e pedidos de necessidades.

• Atentar-se à diferença de uniforme e vestimenta, porque cada UEL ou
seção define o seu uso.

Competências Trabalhadas

Atividades do programa educativo relacionadas

• 9. Reconhecer nos grupos sociais dos quais participa um apoio para o
seu crescimento e para a realização do seu projeto de vida, construindo-
-o de acordo com os valores expressos na Lei e na Promessa Escoteiras.

• 10. Valorizar as relações de cooperação acima das relações de competição.

• 23. Colaborar com sua comunidade local contribuindo para a criação de
uma sociedade justa, participativa e fraterna

• C6 - Participar de um projeto em andamento. 

• C7 - Planejar, executar e avaliar um Mutirão Pioneiro (local, distrital ou regional), 
considerando o trabalho em equipe como mola propulsora de bons resultados.

• S2 - Desenvolver em conjunto com o clã, ou outros clãs, uma atividade de
cunho comunitário (limpeza de uma praça, visita a uma instituição sem fins
lucrativos, revitalização de uma creche, etc.)
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ODS atingida
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

08. Linguagem Tátil das Cores

Lobinho e Escoteiro.

Presencial ou Online.

Intelectual, Caráter, Físico e Social.

Dois dias de atividades da seção
• 1º dia: 90 min
• 2º dia: 30 min

1.

Presencial
2 equipes (matilha ou patrulha), independente de quantidade

Online
2 a 4 jogadores

Organização do pensamento lógico, cooperação, respeito mútuo, 
criação de estratégias e o respeito aos limites de quem tem deficiência 
visual e às regras para conviver em grupo.

1º dia: Papelão para fazer a base das peças do dominó, tinta para pintar 
as peças do dominó (vermelho, amarelo, verde, azul, laranja, lilás, preto e 
branco), pincéis (1 para cada participante), 112 pedaços de palito de chur-
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Descrição das atividades

Atividade Presencial

1º dia:
Confeccionar as 28 peças do dominó das cores (1º - colorir as peças no pa-
pelão; 2º depois que secar, cortar as peças e distribuí-las entre os participan-
tes para que possam colar os palitos de churrasco e as bolinhas, ou o material 
que for utilizar),
Modelo das peças: (vide anexos 1 e 2). 

Observação: Quando as peças do dominó estiverem prontas, formar um cír-
culo e pedir para cada jovem vendar os olhos. tocar nos palitos e na bolinha 
para sentirem a posição de cada um e identificarem as cores. Feito isso, o 
escotista começa uma roda de conversa sobre o método see color (vide o 
Anexo 3 e as instruções complementares).

2º dia – Jogo (Lobinhos / Escoteiros)
Jogar dominó com as peças coloridas.
1) Os jogadores deverão estar vendados.
2) Entregar 14 peças para cada equipe (matilha / patrulha).
3) Inicia o jogo quem ganhar no “par ou ímpar” e vai um por um colocar a
peça, como num jogo de dominó tradicional.
* O Primo/ Monitor da equipe que ganhou no “par ou ímpar” coloca no chão
uma das peças que a equipe recebeu.
*O Primo/Monitor da outra equipe toca nos 2 lados da peça para sentir quais
são as cores dos 2 lados que tem na peça que está no chão, vai até a equipe e
procura qual é a peça que ele deverá colocar num dos lados. Se a equipe não
tiver uma peça com uma das 2 cores, passa a vez para a outra equipe. Vence
a equipe que não ficar com nenhuma peça em mãos.

rasco (3 cm), 70 bolinhas, modelo do dominó (vide  Anexo 1), cola, tesoura, len-
ço (ou outro tecido) para vendar os olhos (1 para cada participante), régua, lápis. 

Observação: variação dos materiais para colocar nas peças de papelão:
EVA no lugar das tintas; palitos e bolinhas com mas-
sinha, biscuit, ou algo que fique em relevo. 

2º dia: as 28 peças do dominó das cores que fizeram na atividade anterior, 
lenço (ou outro tecido) para vendar os olhos (1 para cada participante).
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Competências Trabalhadas

Ramo Lobinho:

Primeira Fase
Intelectual
• 5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos

objetos.

Segunda Fase
Caráter
• 12. Identifica suas principais potencialidades e limitações e procura supe-

rá-las. Reconhece os seus erros e procura corrigir-se.

Ramo Escoteiro:
Pista e Trilha

Físico
• Pratico atividades físicas regularmente e participo de muitos jogos, res-

peitando as suas regras e os demais participantes..

Intelectual
• Participo com entusiasmo das atividades artísticas de minha tropa.

visual (com áudio descrição)

2) Ler os Anexos 1 e 2.
3) Ler as informações no site da Revista Reação

Atividade Online

1º dia
Cada participante deverá confeccionar as peças do dominó com a ajuda da 
família.

2º dia:
Seguir a mesma descrição da atividade presencial, jogar com alguém da fa-
mília.

Instruções complementares

Para o Escotista:
1)Assistir (antes da atividade) o vídeo abaixo:

See Color - Linguagem Tátil das Cores  - cores para pessoa com deficiência 

https://www.youtube.com/watch?v=mtp2el6y5ME
https://revistareacao.com.br/see-color-linguagem-tatil-das-cores-para-cegos-e-deficientes-visuais
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Atividades do programa educativo relacionadas

Ramo Lobinho:

Primeira Fase
• I4 (atividade complementar): Reconhecer os objetos através de um dos

nossos 5 sentidos

Segunda Fase
• C15. Empenhar-se para fazer alguma coisa que tenha encontrado dificulda-

de ou que não tenha conseguido fazer.

Ramo Escoteiro:
Pista e Trilha

Físico
• 20. Participar de diversos jogos com sua patrulha e tropa respeitando as

regras e aos demais participantes.

Intelectual
• Atividade complementar: Construir um dominó sensorial com materiais de

diversas texturas.

Rumo e Travessia

Social
• 92. Participar de uma atividade da sua patrulha e/ou tropa em que se pro-

mova a paz e compreensão entre as pessoas

Rumo e Travessia

Social
• Participo de atividades voltadas para a paz e a compreensão entre os

seres humanos
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ODS atingida

Anexo 1 - Molde das Peças

Observação: o corte nas pontas é para a pessoa com deficiência visual saber 
qual é a posição correta da peça.
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Anexo 2 - Exemplos das Peças

Para fazer as partes em relevo usei palito de churrasco (3 cm) e 1/2 pérola preta 
que colei com cola de silicone (cola mais rápido)

Para fazer com EVA
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Anexo 3 - O que é See Color?

See Color, Linguagem Tátil das Cores para pessoas com deficiência visual

Conhecer as cores torna as pessoas independentes e capacitadas a fazerem 
suas próprias escolhas, uma vez que um deficiente visual não consegue fazer a 
identificação da cor, ele está excluído da sociedade e dependente de terceiros.

O see color, assim como o braille, é uma linguagem destinada a pessoas com 
deficiência v isual. O alto relevo, é utilizado para se fazer a leitura do método 
que é fácil, constituído apenas de um ponto sempre na posição central e duas 
linhas, uma linha em diversas angulações, com a mesma lógica do relógio com 
um ponteiro só, que formam a variação das 104 cores e a outra linha estática na 
horizontal abaixo.fácil, inclusivo e universal.

Fonte:
https://seecolor.com.br/sobre

https://seecolor.com.br/sobre
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

09. Um Dia Sem Acessibilidade

Sênior e Pioneiro.

Presencial ou Online.

Afetivo e Social.

Durante a atividade proposta para o dia + 40 min para debate.

De 1 a 2.

A partir de 4.

Conscientizar sobre a acessibilidade e inclusão, sensibilizando e incen-
tivando a encontrar soluções para barreiras na sociedade relacionadas 
à deficiência.

• Lenço ou outro material para vendar os olhos;
• Protetor auricular ou fone anti ruído e lenço para mobilização do

braço.

Caso queira proporcionar a mesma vivência sugerida para cada partici-
pante, recomenda-se material individual.
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Descrição das atividades

Parte 1
Antes do quebra-gelo, o aplicador perguntará qual jovem gostaria de ter os 
olhos vendados, outro para que use o protetor auricular e outro para ter um 
dos braços imobilizados.

Parte 2
Após cada um ter se equipado, realizar a atividade proposta para o dia, sem 
adaptações. Cada um deve manter a venda, protetor e imobilização até a hora 
do debate, no final do dia. O ideal é que sejam aplicados jogos e canções que 
seja necessário escutar, ver e dos dois braços (não necessariamente em uma 
mesma aplicação).
Exemplo de quebra-gelo: um jovem corre, pega uma esponja, coloca em um 
balde com água e depois arremessa para o outro integrante para que esse 
pegue e encha uma garrafa pet - revezamento.
Exemplo de canção: qualquer uma com repetição e/ou que precise imitar o 
movimento.
Exemplo de jogo: orientação de nós e amarras.
Observação: O aplicador não deverá sugerir ou se mostrar solícito para a 
acessibilidade dos jovens “cego”, “surdo” e com “deficiência física”. Além de 
observar a reação de cada jovem frente a cada dificuldade, tanto aos que es-
tão como “pessoas com deficiência” quanto aos outros jovens.

Sugestão - Um dos escotistas também pode encenar alguma deficiência. Es-
colher entre: não enxergar, não ouvir ou ter algum membro com mobilidade 
reduzida e, mesmo assim, aplicar alguma atividade para a seção.

Parte 3 (40 min):
Ao final do dia, reserve um tempo para debate. Nesse momento, os jovens 
com venda, protetor e braço imobilizado poderão tirar. O aplicador pergun-
tará aos três o que acharam da experiência. Nesse momento, só eles falarão.
Em seguida, o aplicador solicitará para que o(s) outro(s) jovem(ns) relate(m) 
qual foi a percepção.
O aplicador deverá fazer algumas perguntas-chave de acordo com o obser-
vado da atitude de cada um em cada jogo/canção/orientação, por exemplo:
- Como vocês acham que as atividades poderiam ter sido adaptadas?
- Pensando na situação com mais calma, o que vocês fariam de diferen-
te para poder ajudar o outro? Por exemplo, caso os jovens tenham se irritado
com o jovem de olhos vendados durante o quebra-gelo ou não tenham co-
laborado para que ele pudesse participar de forma efetiva; ou ainda durante
a canção não deram suporte ao jovem com protetor auricular; ou durante o
jogo/orientação de nós não deixaram o jovem com o braço imobilizado par-
ticipar efetivamente.
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Instruções complementares

Utilize o termo “pessoas com deficiência”, pois o termo “portadores de ne-
cessidades especiais” não é mais utilizado porque entende-se que podemos 
portar um objeto e escolher se vamos levá-lo conosco ou não. O termo “de-
ficiente” também não é mais utilizado porque a pessoa deve ser priorizada e 
não sua deficiência. Os termos “especial” ou “pessoa especial” também não 
são a forma correta de se referir.

Entende-se que, na verdade, a deficiência está no ambiente e não na pessoa, 
devido às barreiras que o local possa ter - seja física, comunicacional ou di-
gital.

Deixe claro aos jovens que a comunicação deve ser feita de forma direta com 
a pessoa com deficiência, independente de sua funcionalidade. Se a pessoa 
tem deficiência auditiva e o jovem não sabe Libras, ele pode utilizar outros 
recursos até aprender alguns sinais, como o celular - hoje em dia há apps 
gratuitos que funcionam como tradutores (Hand Talk).

- Como os jovens que usaram algum objeto se sentiram ao terem sido
“podados” na participação efetiva de alguma atividade?
- Como os jovens, no geral, se sentiram ao perceber que o(s) chefe(s)
não adaptaram o jogo/canção? Perceberam isso?
Deixar que os jovens conversem a respeito e comentar que isso aconteça na
sociedade, como quando uma empresa contrata uma pessoa com deficiên-
cia porque precisa cumprir cota e não gera um ambiente inclusivo e acessível
para essa pessoa. Exemplos: contratação de um surdo não oralizado (que só
utiliza Língua Brasileira de Sinais - Libras para se comunicar) e ninguém da
equipe ou apenas uma pessoa sabe Libras; ou contrata uma pessoa cega e
todas as formas de comunicação não são acessíveis, não há Braille, os e-mails
possuem muitas imagens sem audiodescrição.
Isso também pode acontecer em ambiente educacional com colegas de tur-
ma e até no escotismo.
Saliente que a pessoa com deficiência deve ser consultada se quer/precisa de
ajuda e como pode ajudar.

Caso em sua seção já tenha algum jovem com deficiência, explique o objeti-
vo da atividade para ele e peça para que ele exponha seu lado também.
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Competências Trabalhadas

Atividades do programa educativo relacionadas

Sênior
• Consigo controlar progressivamente meus sentimentos e emoções,

compartilhando-os com meus amigos e aceito sem depressões meus in-
sucessos.

• Sei expressar respeitosamente minhas opiniões, sem menosprezar as
alheias e mantenho amizades profundas.

• Respeito e defendo o direito de todos serem valorizados pelo que são e
não pelo que têm e atuo de forma solidária e fraterna sem esperar retri-
buição.

• Assumo posição ativa diante dos abusos à dignidade das pessoas.

Pioneiro
• 11. Manter um estado interior de liberdade, equilíbrio e maturidade emo-

cional, praticando uma conduta assertiva para com os outros.
• 12. Construir sua felicidade pessoal no amor, servindo desinteressada-

mente ao próximo.

• 16. Colaborar com a comunidade local contribuindo para a criação de
uma sociedade justa, participativa e fraterna.

Sênior
• A4 - Participar ativamente dos debates e processos decisórios realizados na

seção, expondo as suas opiniões e respeitando as opiniões alheias.
• S1 - Identificar e discutir com sua patrulha as manifestações mais evidentes

de “bullying” que observa na escola, bairro, família e dentro do movimento
escoteiro.

Pioneiro
• A4 - A partir de fatos divulgados na mídia, debater com seu clã ou com uma

equipe sobre a postura que se deve adotar para eliminar as formas de dis-
criminação e manifestações de preconceitos, seja por questões de opção
sexual, diferenças de gênero, racismo, condição social, aparência física etc.
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ODS atingida
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

10. Dominó Sensorial

Lobinho e Escoteiro.

Presencial ou Online.

Físico, Intelectual, Caráter e Social.

Dois dias de atividades da seção
1º Dia: 120 min
2º Dia: 30 min

1.

Presencial
2 equipes (matilha ou patrulha), independente de quantidade

Online
2 a 4 jogadores

Estimular os sentidos dos jovens por meio de: organização do pen-
samento lógico, cooperação, respeito mútuo, criação de estratégias, 
respeito aos limites de quem tem deficiência visual e às regras para 
conviver em grupo.

1º dia: Papelão para fazer a base das peças do dominó, tinta para pintar 
as peças do dominó, pincéis, materiais de diferentes texturas, modelo 
do dominó (ver o Anexo 1), cola, tesoura, lenço (ou outro tecido) para 
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vendar os olhos (1 para cada participante). 

Para os escoteiros, acrescentar: régua, caneta ou lápis, transferidor ou 
algo redondo para marcar os dois círculos na peça do dominó.

2º dia: as 28 peças do dominó sensorial que fizeram na atividade ante-
rior, lenço (ou outro tecido) para vendar os olhos (1 para cada partici-
pante).

Descrição das atividades

Atividade Presencial
1º dia:
Lobinhos: colar os diversos materiais nas 28 bases de papelão que o escotista 
vai preparar durante a semana (modelo: ver o  Anexo 1). 
Escoteiros: criar as 28 peças do dominó sensorial (desde o corte da base de 
papelão até a colagem das peças em cada dominó).
Observação: antes de iniciarem a preparação do dominó, formar um círculo 
e pedir para cada jovem vendar os olhos. tocar nos materiais para sentirem 
a textura de cada um. Feito isso, o escotista começa uma roda de conversa 
sobre a deficiência visual (ver o  Anexo 2).

2º dia:
(duração 20 min) – Jogo (Lobinhos / Escoteiros)
Jogar dominó com as peças sensoriais.
1) Os jogadores deverão estar vendados.
2) Entregar 14 peças para cada equipe (matilha / patrulha).
3) Inicia o jogo quem ganhar no “par ou ímpar” e vai um por um colocar a
peça, como num jogo de dominó tradicional.
* O Primo/Monitor da equipe que ganhou no “par ou ímpar” coloca no chão
uma das peças que a equipe recebeu.
*O Primo/Monitor da outra equipe toca nos 2 lados da peça para sentir quais
são os 2 lados que tem na peça que está no chão, vai até a equipe e procura
qual é a peça que ele deverá colocar no chão. Se a equipe não tiver uma peça
com nenhum dos 2 materiais, passa a vez para a outra equipe.
Vence a equipe que não ficar com nenhuma peça em mãos.

Atividade Online
1º dia:
Cada participante deverá confeccionar as peças do dominó.

2º dia:
Idem a descrição da atividade presencial, jogar com alguém da família.



40

Instruções complementares

1) Assistir em casa 1 dia antes da atividade do 1º dia os vídeos abaixo: 

Vídeo: O Sentido do Tato - Os Sentidos Para Crianças

Vídeo: Como Funciona o Tato

2) Escotista: ler os Anexos 1 e 2

3) Como confeccionar o dominó: Jogo: Dominó Sensorial.

Competências Trabalhadas

Ramo Lobinho:
Primeira Fase
Intelectual
• 5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos

objetos.

Segunda Fase
Caráter
• 12. Identifica suas principais potencialidades e limitações e procura supe-

rá-las. Reconhece os seus erros e procura corrigir-se.

Ramo Escoteiro:
Pista e Trilha
Físico
• Pratico atividades físicas regularmente e participo de muitos jogos, respei-

tando as suas regras e os demais participantes..

Intelectual
• Participo com entusiasmo das atividades artísticas de minha tropa.

Rumo e Travessia
Social
• Participo de atividades voltadas para a paz e a compreensão entre os seres

humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=Cl0odzoNGUM
https://www.youtube.com/watch?v=-Gtx2C4cSz4
https://www.youtube.com/watch?v=cFkRW1L0oE8
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ODS atingida

Atividades do programa educativo relacionadas

Ramo Lobinho:
Primeira Fase
• I4 (atividade complementar): Reconhecer os objetos através de um dos nos-

sos 5 sentidos

Segunda Fase
• C15. Empenhar-se para fazer alguma coisa que tenha encontrado dificulda-

de ou que não tenha conseguido fazer.

Ramo Escoteiro:
Pista e Trilha
Físico
• 20. Participar de diversos jogos com sua patrulha e tropa respeitando as re-

gras e aos demais participantes.

Rumo e Travessia
Social
• 92. Participar de uma atividade da sua patrulha e/ou tropa em que se promo-

va a paz e compreensão entre as pessoas
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Anexo 1 - Molde das Peças
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Anexo 2 - O que é deficiência visual?

Deficiência visual é o comprometimento parcial (de 40 a 60%) ou total 
da visão. Não possuem deficiência visual pessoas com doenças como 
miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas com 
o uso de lentes ou em cirurgias.
Segundo critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) os diferentes graus de deficiência visual podem ser classificados
em:
- Baixa visão (leve, moderada ou profunda):
Compensada com o uso de lentes de aumento, lupas, telescópios, com
o auxílio de bengalas e de treinamentos de orientação.
- Próximo à cegueira:
Quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já em-
prega o sistema braile para ler e escrever, utiliza recursos de voz para
acessar programas de computador, locomove-se com a bengala e pre-
cisa de treinamentos de orientação e de mobilidade.
- Cegueira:
Quando não existe qualquer percepção de luz. O sistema braille, a ben-
gala e os treinamentos de orientação e de mobilidade, nesse caso, são
fundamentais.
O diagnóstico de deficiência visual pode ser feito muito cedo, exceto
nos casos de doenças degenerativas como a catarata e o glaucoma,
que evoluem com o passar dos anos.

A importância da visão

A visão é o canal mais importante de relacionamento do indivíduo com 
o mundo exterior. Tal como a audição, ela capta registros próximos ou
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distantes e permite organizar, no nível cerebral, as informações trazidas 
pelos outros órgãos dos sentidos.
Estudos recentes revelam que enxergar não é uma habilidade inata, ou 
seja, ao nascer ainda não sabemos enxergar: é preciso aprender a ver. 
Não é um processo consciente. Embora nem pensemos nisso, estamos 
ensinando um bebê a enxergar, ao carregá-lo no colo e ir mostrando ao 
falar: “olha o gatinho!” ou “onde está seu irmão?”.
O desenvolvimento das funções visuais ocorre nos primeiros anos de 
vida. Graças a testes de acuidade visual recentemente desenvolvidos, 
hoje é possível fazer a avaliação funcional da visão de um recém-nasci-
do, ainda no berçário.
Nós todos temos diversos ‘sistemas-guia’, formas muito pessoais que 
usamos para nos orientar no espaço, em geral sem tomar consciência 
disso.
Por exemplo: para aprender um caminho, há quem se oriente por uma 
casa diferente, um prédio ou outro marco de referência. Outros têm 
uma boa noção dos pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste), usando-
-os como orientação.
A visão constitui um desses sistemas-guia – provavelmente, o mais po-
deroso deles. Assim, os cegos precisam recorrer a outros tipos de siste-
ma-guia. Alguns, por exemplo, usam como referência o tipo de calça-
mento das ruas (asfalto, paralelepípedos etc.), ou as curvas e esquinas 
das ruas de seu trajeto. Outros recorrem a pistas olfativas (uma fábrica 
de bolachas, por exemplo) ou auditivas (ruídos de uma praça movimen-
tada).

Fonte:
https://novaescola.org.br/conteudo/270/deficiencia-visual-inclusao 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/deficienciavisual.pdf

https://novaescola.org.br/conteudo/270/deficiencia-visual-inclusao
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/deficienciavisual.pdf
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Ramos:

Local: 

Area de desenvolvimento: 

Duração: 

Numero de aplicadores:

Quantidade de participantes:

Objetivos: 

Materiais:

11. Comunicar Pela Paz

Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro.

Presencial ou Online.

Afetivo e Social.

40 minutos.

Dependerá do número de participantes, sendo recomendado 1 aplica-
dor a cada 6 a 8 jovens.

Grupos de 6 a 8 jovens, dependendo do número disponível de aplica-
dores.

Cultura da paz e da não violência.

• Sentimentos - pode-se colocar os sentimentos em cartolina ou ain-
da colocá-los em papéis separados como se fossem um baralho;
papel e caneta. (vide anexo)
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Descrição das atividades

Os jovens serão divididos em pares para facilitar a aplicação após a explana-
ção.

Questões para reflexão:
Importante ressaltar a importância de deixar os jovens desenvolverem a con-
versa, apontando possíveis dúvidas e aprofundando o diálogo de acordo com 
o ramo e abertura do grupo.

Ramo Lobinho:
Após a explicação da Comunicação não Violenta (CNV), vamos comparar 
com personagens da Jângal: quem é parecido com a girafa? E quem é pare-
cido com o chacal? (vide descrição da atividade). E vocês têm momentos que 
se comportam como girafa? E como chacal? Sabem dizer como as pessoas 
se sentem quando vocês se comportam assim?

Exercício 1:
Pense em uma situação que aconteceu com você, vamos aos 4 passos:
Observação: o que aconteceu?
Sentimentos: como se sentiu?
Necessidades : quais foram suas necessidades na situação?
Pedido: qual pedido você faria ao outro?
Exercício 2:
Quando eu ouço você dizer ………………. (fato observado) e
eu sinto ………….. (sensações e sentimentos).
Porque para mim é importante …………… (necessidade).
Meu pedido é ……………. (pedido claro).

Ramo Escoteiro:
Após explicação da CNV, convidar os escoteiros para lembrar de momen-
tos em que eles tiveram comportamentos que trouxeram prejuízos para eles 
mesmos ou para outros.
Usando o baralho ou a cartolina, pegue uma carta e procure dar um exemplo 
do sentimento/necessidade escolhida. Procure escutar com empatia o que o 
outro está dizendo e depois troquem de lugar.

Ramos Sênior e Pioneiro:
Após explicação da CNV, conseguem lembrar de momentos em que você 
teve esse comportamento do chacal que  trouxe prejuízos para você ou para 
outros? E como foi lidar com isso?
Com papel e caneta respondam se essas frases são de julgamento ou avalia-
ção
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Frases: Luiza esqueceu o celular em casa.
Luiza é muito esquecida, não trouxe o celular.
Ontem, João estava bravo comigo e sem motivo.
Lucia roeu as unhas enquanto assistia ao filme.
Luis é agressivo.
Meu irmão não escova os dentes antes de dormir.
Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela.

Agora cada um pense em outras frases e coloque para discutir com os de-
mais.
• Somos rotuladores natos?
• Como enxergo meus pais?
• Meus chefes?
• Meus colegas? 

Exemplo: Ih! Está chegando um estagiário. 
O que ele vai fazer aqui se não tem opinião?

Vamos parafrasear?

Cada um fala uma opinião sobre a comunicação não violenta e o outro faz a 
réplica.

Em 1945 a ONU publicou a Carta das Nações Unidas com a declaração dos 
Propósitos e Princípios orientadores para a construção e sustentação da Paz 
Mundial.

Em 1999 foi lançado em Paris o Manifesto 2000 em prol da Cultura de Paz e 
Não-violência, foi escrito por um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da 
Paz com o objetivo de criar um senso de responsabilidade pessoal em rela-
ção à humanidade.

Marshall Bertram Rosenberg, nasceu em 1934 e faleceu em 2015, americano, 
psicólogo e foi o idealizador da abordagem da Comunicação Não Violenta 
(CNV).

Marshall acreditava que “por trás de todo comportamento existe uma neces-
sidade”. E que “todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade 
não atendida”.

Para facilitar a compreensão das consciências, Marshall utilizou a figura da 
Girafa (representando a linguagem compassiva conectada ao coração) e o 
chacal (representando o comportamento julgador, agressivo, crítico, vitimi-
zado, entre outros comportamentos de manipulação)
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Instruções complementares

• Vídeo: Celebrando a carta das nações
• Vídeo: Always #ComoUmaGarota #LikeAGirl

A comunicação não violenta é um lembrete permanente para termos nossa 
atenção concentrada onde é mais provável acharmos o que procuramos, ou 
seja, nas necessidades.

A CNV se baseia em uma habilidade de linguagem, mas não requer nenhuma 
palavra trocada para se exercer a empatia.

Empatia é o ato de estar presente e conectado com a compaixão. Assim te-
mos a empatia como a capacidade psicológica de tentar compreender senti-
mentos e emoções das outras pessoas. Não é se colocar no lugar do outro, é 
se conectar ao outro com predisposição genuína para compreendê-lo. 

Não temos como lutar contra o julgamento dos outros. Procure escutar suas 
necessidades, sentimentos e cuidar de você.

Os sentimentos nascem das nossas necessidades. Assim nós somos respon-
sáveis pelos nossos sentimentos. 

O outro e a atitude do outro são estímulos e não a causa.
Vamos falar um pouco sobre comunicação nos ambientes que frequenta-
mos:

Entendeu ou quer que desenhe? 
Já usou essa expressão? Soa bem agressivo, não é mesmo?
Não ficaria melhor se falássemos: Percebo que não fui eficiente na minha 
explicação, como posso te explicar melhor?
E como demonstrar para a pessoa que estamos escutando e tentando com-
preender?

Parafrasear
Você faz a escuta empática, checando as necessidades e sentimentos, depois 
usando as suas próprias palavras se é isso mesmo que a pessoa está sentindo.

https://youtu.be/90Hjm59qeb8
https://www.youtube.com/watch?v=aM-ZRggWTjw
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Competências Trabalhadas

Ramo Lobinho:
• 14. É espontâneo em seus sentimentos e emoções, sendo capaz de con-

versar sobre seus medos, alegrias e tristezas.
• 15. Aceita as críticas que lhe são feitas.

Ramo Escoteiro:
Pista/Trilha
Desenvolvimento Afetivo: 
• Escuto a opinião dos outros e, se não concordo digo isso com respeito,

mantendo ou não minha posição conforme minhas convicções.
• Trato a todos com generosidade e gentileza.
Desenvolvimento Social:
• Participo de atividades voltadas para a paz e a compreensão entre os seres

humanos.

Rumo/Travessia:
Desenvolvimento Afetivo:
• Procuro dominar meus medos, raivas ou inseguranças, e compartilho

meus sentimentos e emoções com meus amigos.
• Consigo me manifestar de forma respeitosa quando converso com ou-

tros, mesmo que minha opinião seja diferente.
• Mantenho diálogo e uma relação carinhosa e solidária com minha família.
Desenvolvimento Social:
• Respeito todas as pessoas e participo ativamente de atividades relaciona-

das aos Direitos Humanos.

Ramo Sênior:
• Consigo controlar progressivamente meus sentimentos e emoções,

compartilhando-os com meus amigos e aceito sem depressões meus in-
sucessos.

• Sei expressar respeitosamente minhas opiniões, sem menosprezar as
alheias e mantenho amizades profundas.

• Amplio minha autonomia respeitando limites, contribuo para um ambien-
te familiar saudável e valorizo o equilíbrio nas relações amorosas.

• Assumo posição ativa diante dos abusos à dignidade das pessoas.

Ramo Pioneiro:
• 11. Manter um estado interior de liberdade, equilíbrio e maturidade emo-

cional, praticando uma conduta assertiva para com os outros.
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ODS atingida

Atividades do programa educativo relacionadas

Ramo Lobinho:
• A6 - fazer uma lista com 5 coisas que o deixam alegre, triste e com medo.

Ramo Escoteiro:

• Item 92 - Participar de uma atividade da sua patrulha e/ou tropa em que se
promova a paz e compreensão entre as pessoas

• Item 66 - Conhecer os princípios para obter uma boa comunicação e os
aplicar em minhas conversas com os outros.

Ramo Sênior:
• A4 - Participar ativamente dos debates e processos decisórios realizados na

seção, expondo as suas opiniões e respeitando as opiniões alheias.
• S2 - Acolher as decisões de seus pais/responsáveis, manifestando respeito-

samente seus pontos de vista contrários.
• S3 - Participar ativamente e de forma respeitosa das discussões e decisões

dos Conselhos de patrulha, de tropa e das eleições de monitores.

Ramo Pioneiro:
• A1 - 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.




