Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Meus Desejos
Informações
• Duração: 1 hora
• Custo: sem custo
• Local: Uma sala virtual qualquer ou ao ar livre
• Participantes: Pioneiros e Mestre
• Ramo: Pioneiro

Material
• Mestre prepara uma Lista com 3 cores diferentes e cada uma com uma destas inscrições:
desejos para comigo mesmo;
desejos para com o próximo;
desejos para com a coletividade.

Objetivo
A atividade tem como objetivo principal estimular que o jovem continue sua progressão mesmo sem estar em
sede. Levar o participante a expressar valores, necessidades e desejos individuais. Perceber os valores do Grupo.

O jogo
1. Pedir a eles que imaginem que agora cada um deles tem o poder de realizar três desejos.
2. Solicitar que escrevam cada um, estes três desejos sem mostrar para os demais.
3. Quando todos tiverem terminado mostrar para eles as três listas e pedir que, passem individualmente ao
mestre (pode ser pelo whats ou qualquer outra ferramenta), para que o mestre coloque dentro delas os desejos
conforme a sua classificação.
4. O Mestre explicará então que ali estão todos os desejos e valores daquele grupo.
5. Juntos lerão todos os desejos.
6. É importante que o Mestre enfatize que não existem valores melhores ou piores, mais importantes ou menos
importantes e sim, valores daquele grupo, naquele momento.
7. Levar os pioneiros a perceber que o importante é agirmos coerentemente aos nossos valores.
8. Ao final da conversa, faça um print da sua tela com todos os membros para registrar essa atividade!
DICAS:
1. Evitar que a discussão sobre valores torne-se uma lição de moral, mas que ajude cada um a rever os seus valores.
2. Estimular todos os jovens a participar das discussões, sem forçá-los.
COMO AVALIAR ESTA ATIVIDADE:
A avaliação será feita pelo resultado do trabalho apresentado e pelo envolvimento dos participantes na atividade.
Através da atividade o Mestre descobrirá valores a serem trabalhados com o Grupo em outras oportunidades.
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Progressão desenvolvida
Ao desenvolver esta atividade, os jovens estarão desenvolvendo o seguinte item de sua progressão pessoal:
Desenvolvimento de Caráter:
Agir em consonância com os valores que o inspiram.
Construir seu projeto de vida de acordo com a Lei e a Promessa Escoteira.

Considerações
Compartilhe sua atividade nas redes sociais!
Ao publicar o vídeo em suas rede sociais (twitter, instagram ou facebook) marque os perfis dos
@escoteirosdobrasil e use a hashtag #EscoteirosOnline para que possamos acompanhar as atividades que
estão sendo desenvolvidas em suas casas!
Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Regional do Ramo Pioneiro - RS.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ramopioneiro@escoteirosrs.org.br.

