
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Informações

• Área de desenvolvimento enfatizada: Físico, Social e Intelectual
• Duração: 2h30
• Local: Interno, em casa.
• Participantes: de 1 a 10 participantes (participe junto com a sua família)

Material

• Para a realização da atividade escolha e teste anteriormente aplicativos de reuniões online. 
Selecione qual você poderá utilizar. Saiba mais sobre eles clicando no link bit.ly/appstransmissao
• Os jovens deverão contar com celular e/ou computadores e internet.

Antes de começar

Defina com a tropa dia e horário da atividade e alerte para que tenham os recursos necessários para a realização. 
Solicite para que previamente instalem o app do TikTok, e criem uma página da patrulha caso ainda não tenham 
em uma rede social.

Ramo Escoteiro

Gincana Virtual

Objetivo

A atividade tem como objetivo principal incentivar os jovens a continuarem realizando atividades escoteiras 
mesmo estando em casa. A participação dos familiares também é importante pois tem a finalidade de inserir os 
pais na proposta educativa do Movimento Escoteiro. 
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IBOA: Bandeira, oração e avisos.

Quebra- Gelo: Desafio TikTok “
Desenhando com o nariz.” 
Gincana Virtual - Tarefa 1: Eu,Tu,Ele,NÓS;
Gincana Virtual - Tarefa 2: Nossas “Stories” 
Gincana Virtual - Tarefa 3: Palma,Palma, Palma
Gincana Virtual - Tarefa 4: “You”
Gincana Virtual - Tarefa 5: 
Se com essa canção alguma coisa mudasse...
Gincana Virtual – Tarefa 6: Meu fechamento é você! 
IBOA:  Bandeira, Oração e Avisos.

Descrição da Atividade

IBOA
Para as cerimônias de abertura e encerramento das atividades, utilize ferramentas de compartilhamento de tela 
do recurso de reunião que esteja usando, coloque em tela cheia a imagem da bandeira e conduza a cerimônia, 
com saudação, oração e avisos.

Recurso online de reunião e 

compartilhamento de tela 

Celular e app TikTok

Celular; Câmera e corda ou drissa

Celular app facebook ou instagram

Celular.

Celular/computador e site de pesquisa.

Recurso online de reunião e 

compartilhamento de tela

Celular/computador.

Recurso online de reunião e 

compartilhamento de tela

http://bit.ly/appstransmissao


Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Descrição da Atividade

Quebra- Gelo: Desafio TikTok “Desenhando com o nariz.”
Através do Aplicativo TikTok os jovens de cada patrulha deverão escrever o nome da patrulha utilizando o nariz. 
Este é um desafio popular no app. Cada jovem da patrulha deverá fazer uma letra, ou conjunto de letras e realizar 
a junção dos vídeos para que forme o nome da patrulha. Disponibilize um tempo geral para que eles se organizem 
como patrulha. O vídeo formulado deve ser postado no grupo de WhatsApp da tropa ou outra comunidade utilizada 
por todos.

Gincana Virtual
Para a gincana virtual estabeleça o tempo para cada atividade, à medida que ela for sendo cumprida ou não, finalize 
esta e inicie outra. Os tempos sugeridos e necessários estão no esqueleto da programação acima. Considere a 
tabela de pontuação a seguir:

Critérios de Avaliação Pontos

Atividade Realizada Totalmente

Atividade Realizada Parcialmente

Atividade não postada.

100

80

50

Cumpriram todos os requisitos 
e prazos solicitados na tarefa

Postaram e entregaram, mas não cumpriram
 todos os requisitos solicitados.

Se organizaram; tomaram decisões em equipe, 
mas não postaram no período sugerido

Exemplo de tabela de contagem dos pontos:

Gincana Virtual do Ramo Escoteiro

Patrulha 1 Patrulha 2 Patrulha 3 Patrulha 4
Tarefa 1

Tarefa 2

Tarefa 3

Tarefa 4

Tarefa 5

Tarefa 6

Total

Tarefa 1: Eu,Tu,Ele,NÓS!
Cada Patrulha deverá juntar 4 fotos de 4 nós diferentes, feitos pelos membros da patrulha. Um dos nós escolhidos 
para ser feito deve ter sido ensinado na Live “Escoteiros na Hora do Planeta” que será realizada dia 28/03/2020 
às 10:30h na plataforma www.escoteirosonline.org.br

http://www.escoteirosonline.org.br
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Considerações

Essa ficha de atividade foi desenvolvida por Ana Luíza do Prado Lima, Elisa Garcia Góe e Laís Fernandes Nunes.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail programa@escoteiros.org.br.
Ficha publicada em 27/03/2020.

Tarefa 2: Nossas “Stories”
Cada patrulha receberá a responsabilidade de contar uma história do movimento escoteiro através da ferramenta 
de “Story” do facebook ou instagram. Cada story tem 15 segundos, eles deverão se complementar e todos os 
integrantes da patrulha devem participar. Eles podem ser compilados e postados através do Instagram ou página 
do Facebook da patrulha ou grupo.
Sugestões de Histórias para serem abordadas:
- O Aperto de mão escoteiro;
- O Acampamento de Brownsea;
- História de Caio Viana Martins;
- O Cerco de Mafeking

Tarefa 3: Palma, Palma, Palma.
Já conhecemos a palma escoteira! Agora a patrulha deve criar uma palma da patrulha. Definida qual é a palma da 
patrulha, cada integrante deverá gravar um vídeo ensinando e fazendo com a sua família a palma que foi criada. 
O vídeo criado deve ser postado no grupo de WhatsApp da tropa! Não se preocupe com a qualidade e que todos 
façam perfeitamente as palmas, e sim com a interação e envolvimento da família.

Tarefa 4: “You”
Vamos stalkear o fundador? A missão da patrulha e pesquisar e postar no grupo fotos encontradas na internet de 
Baden Powell na seguintes situações:
 1- Em um Acampamento;
 2- Com a esposa Lady Olave;
 3- Fazendo a saudação escoteira;
 4- Fantasiado.
Regras: Devem ser fotos diferentes para cada situação. Por exemplo: Se encontrar uma foto de BP fazendo 
saudação em um acampamento, ela só pode ser usada para uma das situações.

Tarefa 5: Se com essa canção, alguma coisa mudasse...
Hora de cantar! Cada patrulha deverá cantar uma canção escoteira em uma reunião online. Deverão fazer um print 
da tela onde todos apareçam! Escolham canções com gestual e coreografia! O print deverá ser postado no grupo 
de WhatsApp da tropa indicando a canção que estavam fazendo.

Tarefa 6: Meu fechamento é você!
Está fechado com a sua patrulha? A sexta tarefa é bem simples! Cada integrante da patrulha irá escolher uma 
especialidade que queria conquistar e cumprir os itens durante a semana. A patrulha deve estar entrosada e ajudar 
para que todos os integrantes tenham sucesso! Então a tarefa é postar no grupo da tropa do WhatsApp, Facebook 
ou outro, a lista dos integrantes x especialidade que se comprometeram para aquela semana.

Encerramento e IBOA
Finalize a atividade novamente utilizando uma ferramenta de reunião online. Faça o anúncio da patrulha vencedora 
da gincana virtual e das pontuações conquistadas. Para cerimônias de abertura e encerramento das atividades, 
utilize ferramentas de compartilhamento de tela do recurso de reunião que esteja usando, coloque em tela cheia 
a imagem da bandeira e conduza a cerimônia, com saudação, oração e avisos.


