Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Prevenção ao Coronavírus
Informações
• Duração: 1 hora
• Custo: sem custo
• Local: Interno
• Participantes: de 1 a 10 participantes (participe junto com a sua família)
• Ramo: Escoteiro

Material
• Celular ou câmera para gravação;
• Material de apoio com dicas de prevenção ao coronavírus.

ODS Desenvolvida
3. Saúde e Bem Estar

Objetivo
A atividade tem como objetivo principal incentivar os jovens a se informarem sobre a prevenção ao coronavírus.
Também tem como propósito ensinar sobre os cuidados com a higiene pessoal. A participação dos familiares
também é importante pois tem a finalidade de inserir os pais na proposta educativa do Movimento Escoteiro.
Além disso, a disseminação dos vídeos nas redes sociais irá contribuir com a divulgação do escotismo e com as
informações acerca da prevenção ao Covid-19.

Antes de começar
Com o material de apoio do Ministério da Saúde, disponível em os jovens devem conversar com seus familiares
sobre as medidas de prevenção ao coronavírus. Depois dessa conversa deverão selecionar de uma a três dicas
para explicarem no vídeo que será gravado. Prepare bem o roteiro do vídeo e todos os detalhes para gravação.
Confira se os seus dispositivos estão com a bateria carregada e memória livre. Você deverá gravar o vídeo sozinho,
mas se possível, conte com o apoio de algum familiar para auxiliar na gravações.

O jogo
A atividade consiste na gravação de um vídeo citando formas de prevenção do coronavírus. Após a gravação
os jovens deverão publicar os vídeos em suas redes sociais ou no Grupo Oficial do facebook do Ramo Escoteiro
Gaúcho, marcando os seus companheiros de patrulha e os escotistas da sua Tropa nos comentários.
Atenção às orientações para gravação:
• O jovem pode aparecer sozinho ou com seus familiares no vídeo;
• O jovem deve estar uniformizado e com lenço no vídeo;
• O vídeo deverá ter de 1 a 2 minutos de duração;
• Ao iniciar o vídeo deve ser dito qual o seu Grupo Escoteiro e, no caso dos jovens, a Patrulha que faz parte.
Sugerimos que os adultos voluntários também façam o vídeo proposto e postem em suas redes sociais como
forma de incentivar a participação dos jovens.
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Progressão desenvolvida
Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
• Desenvolvimento Físico: 8) Manter hábitos de higiene individual, demonstrar cuidado com o vestuário ou
uniforme escoteiro e utilizar corretamente os distintivos e insígnias;
• Desenvolvimento do Caráter: 43. Propor objetivos e ações para melhorar alguns aspectos da sua vida;
• Desenvolvimento Afetivo: 70. Solicitar ajuda dos seus pais ou familiares para capacitar a patrulha em algum
tema de interesse.

Considerações
Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Regional do Ramo Escoteiro - RS.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ramoescoteiro@escoteirosrs.org.br.

