
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Informações

• Área de desenvolvimento enfatizada: Social e Intelectual
• Duração: 6h30
• Local: Interno, em casa.
• Participantes: de 1 a 10 participantes (participe junto com a sua família)

Material

• Celulares ou computadores com conexão a internet. 
• Fotos ou pertences pessoais com alguma história pessoal.

Antes de começar

• Assistir às 14h a live no site www.escoteirosonline.org.br e ler sobre a iniciativa Hora do Planeta.

Ramo Pioneiro

Hora do Planeta

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. 

Hora Atividade Material

Assistir a Live om especialistas sobre os cuidados 
dos oceanos, florestas, consumo consciente e 
mudanças climáticas
Início da reunião do Clã em vídeo conferência

Rotina inicial - IBOA
Quebra gelo – bichos das florestas
Todos conhecem a iniciativa HORA DO PLANETA?
#horadoplaneta
Minhas memórias especiais

Resolução Hora do Planeta
Encerramento da reunião - IBOA
Apagar das Luzes

Dispositivo com conexão à internet

Com a imagem da bandeira nacional todos 

fazem a saudação
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Descrição da Atividade

Abertura
Com uma imagem da bandeira nacional o escotista faz uma abertura com palavras acolhedoras e motivacionais 
e um voluntário faz uma oração.

Quebra Gelo
Cada participante desafia seu clã a descobrir sua mímica de algum bicho de floresta sem repetição. 

Todos Conhecem a HORA DO PLANETA?: uma conversa para que todos tenham conhecimento correto e claro 
da iniciativa Hora do Planeta e sua importância educacional

#horadoplaneta: cada pioneiro terá que fazer uma postagem nas suas redes sociais utilizando a #horadoplaneta. 
Essas postagens têm que ter mensagens de conscientização da importância do uso das sacolas permanentes, 
separação do lixo domiciliar, uso de plástico biodegradável e etc.

Minhas Memórias Especiais: compartilhar com o clã momentos especiais de sua infância mostrando fotos e 
objetos marcantes. Para mostrarmos que não somos pessoas virtuais num mundo cada vez mais tecnológico.

Resolução Hora do Planeta: elaborar uma resolução denominada Hora do Planeta com condutas a serem seguidas 
pelo seu clã nas mais diversas atividades, podendo ser proposto futuramente as demais sessões do seu grupo 
escoteiros, bem como posturas a serem adotadas no dia a dia pessoal de cada um.

Encerramento: Com uma imagem da bandeira nacional o escotista faz o encerramento com palavras acolhedoras 
e motivacionais e um voluntário faz uma oração.

Apagar das Luzes: convidar os pioneiros, mestres e familiares a participar da ação de permanecer com as luzes 
de suas residências apagadas por um hora e refletirem sobre as ações do homem na natureza. Contemplar o céu, 
irem até o jardim, varanda ou algo que aproximem ao máximo a natureza.

Considerações

Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Nacional Ramo Pioneiro.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail programa@escoteiros.org.br.
Ficha publicada em 27/03/2020.

Progressão desenvolvida

Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
4 - Ser capaz de inovar e ousar aplicando conhecimentos e habilidades, utilizando a ciência e a tecnologia em 
situações cotidianas. 
5 - Expressar com coerência seus pensamentos e respeitar a diversidade de opiniões na busca de um entendimento 
mútuo. 
16 - Colaborar com sua comunidade local contribuindo para a criação de uma sociedade justa, participativa e 
fraterna.
19 - Contribuir para a preservação da vida por intermédio de práticas sustentáveis no trato do ambiente natural 
e da convivência harmônica com a natureza.


