
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Informações

• Duração: 1 hora
• Custo: sem custo
• Local: Interno
• Participantes: família
• Ramo: Lobinho

Material

• Celular ou câmera para as fotos ou vídeos;
• Papel, lápis, caneta, lápis de cor.

Antes de começar

Prepare o material descrito acima. Confira se os seus dispositivos estão com bateria carregada e memória livre.

O jogo

1. Como é o seu quarto? Mostre por foto ou vídeo como você mantém o seu quarto e seu roupeiro limpos e 
organizados. Qual é a sua rotina para isso?

2. Vamos lavar as mãos! Mostre quais são os cuidados básicos de higiene, com desenhos, fotos ou vídeos! E faça 
um vídeo especial com a forma correta de lavar as mãos!

Mande as tarefas para um Velho Lobo. Peça aos seus pais que postem nas suas redes sociais, se assim eles 
permitirem ou no Grupo Oficial do facebook do Ramo Lobinho Gaúcho. Ao publicar, sugerimos que marquem 
seus amigos e Velhos Lobos de seu GE.

Organização e Higiene

Objetivo

A atividade tem como objetivo principal reforçara importância do auto cuidado, assim como o cuidado e 
responsabilidade com seus pertences e espaços próprios. 

Progressão desenvolvida

Ao desenvolver esta atividade, os jovens estarão realizando o seguinte item de sua progressão pessoal:

Desenvolvimento físico: F1- Conhecer e praticar os cuidados básicos de higiene que protegem sua saúde;

F3-Saber arrumar sua cama e contribuir com a limpeza e arrumação dos lugares que usar.

Considerações

Compartilhe sua atividade nas redes sociais!
  
Ao publicar suas tarefas 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 Lobinho - RS.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ramolobinho@escoteirosrs.org.br.


