
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Informações

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

Material

Celulares, notebooks, internet e os materiais solicitados nas Fichas de Atividade.

Antes de começar

Preparar todas as atividades com antecedência, providenciando os materiais necessário e fazendo os devidos 
testes.

Ramo Sênior

Tropa Sênior Online

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
IBOA: Abertura da atividade com boas-vindas a e 
fazendo uma reflexão sobre como anda a situação 
do mundo atual e como nós devemos nos prevenir e 
colaborar com a coletividade.
Ficha de Atividade: Quiz Sênior
Ficha de Atividade: Promessa Escoteira em Libras
Ficha de Atividade: Na mochila para a Jornada
Ficha de Atividade: De quem são esses olhos
Encerramento das atividades, instruindo que os 
jovens façam reuniões de Patrulha online e escolham 
um tempo durante a semana para fazer suas 
progressões pessoais. IBOA.

Programa para reunião online sugerido no 

Escoteiros Online. Texto para reflexão: 

clique aqui
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Considerações

Essa ficha de atividade foi desenvolvida por Anna Karolyna do Nascimento Veríssimo (PB), Antônio Davi Areal Silva 
(BA), Ilvia Oliveira (GO), Kleber Broch (PR), Paulo Henrique Maciel Barbosa (MG)
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail programa@escoteiros.org.br.
Ficha publicada em 27/03/2020

https://diariodoturismo.com.br/pandemia-e-empatia-o-que-podemos-aprender-com-o-coronavirus/


Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Quiz Sênior

• Duração: 10 minutos
• Local: Interno, em casa.
• Participantes: 1 facilitador e mínimo de 2 participantes, sem limite máximo

Objetivo

Teste seu conhecimento sobre Escotismo e a Tropa Sênior. Essa atividade é importante para realizar as atividades 
do período introdutório do Ramo Sênior.

Material

• Um computador com internet
• Celulares com internet
• Site para alojar perguntas e respostas (como o kahoot)
• Sala de bate papo ou para reunião online (como por exemplo, o hangout para até 10 pessoas ou zoom para mais 
que 10 pessoas).

Antes de começar

O facilitador deverá escolher a sala de bate-papo, convidar os participantes através de link e aguardar todos 
ingressarem para iniciar o compartilhamento da tela onde estarão contidas as perguntas.

Descrição da Atividade

Para realização, o facilitador deverá ingressar no site http://www.kahoot.com e realizar login com uma conta do 
facebook ou google, buscar o quiz que deseja aplicar em “kahoots” (existe vários modelos prontos). Caso queira, 
antes da reunião poderá criar um kahoot próprio, de acordo com o perfil de seus jovens ou objetivos esperados. 
Com o quiz pronto, deve escolher individual/classic (ideal para jogar online) 

Após escolher entre a modalidade classic, o número do pin deve ser repassado para os jogadores, que deverão 
entrar no site http://www.kahoot.it (ou baixar o app) e inseri-lo para iniciar a partida. A cada partida o número do 
pin muda. O start deve ser dado pelo facilitador direto no computador.

Para que os jovens escolham entre as alternativas, deverá ser levado em conta a cor/forma geométrica das opções. 
As perguntas ficarão apenas visível na tela do facilitador. Ao final aparecerá o ranking com os nicknames dos jovens 
que estarão no pódio e sua respectiva pontuação.

Anexo - Sugestão de quiz: https://bit.ly/3bunLt3 Esse link é apenas para o facilitador da atividade

Progressão desenvolvida

Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
Período Introdutório

Variações

Nas configurações o facilitador pode 
deixar as perguntas e respostas aleatórias.

Dicas

Caso o facilitador opte por criar um quiz, poderá aumentar 
ou diminuir o número de perguntas e nível de dificuldade 
das mesmas.

https://bit.ly/3bunLt3
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Promessa Escoteira em Libras

• Duração: 40 minutos
• Local: Interno, em casa.
• Participantes: 1 facilitador, mínimo de 3 a 4 participantes, máximo de 24 participantes

Objetivo

Pesquisar alfabeto em libras e realizar a Promessa Escoteira na Língua Brasileira de Sinais. Através dessa atividade 
os jovens poderão conhecer um pouco sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e conhecer sinais básicos e 
essenciais para a Promessa Escoteira.

Material

• Grupo no Whatsapp da Tropa
• Grupos de Whatsapp para cada patrulha
• Vídeo de algém executando o texto da Promessa Escoteira em Libras
• Skype, discoord, zoom, hangout, ou demais aplicativos de conferência.

Antes de começar

Apresentar para a tropa, através do grupo de whatsapp um vídeo da Promessa Escoteira em Libras, em seguida, 
a patrulha deve gravar um vídeo com dois membros da patrulha, junto com ao menos um dos seus parentes, 
executando o texto da Promessa Escoteira em Libras.

Descrição da Atividade

O chefe envia o vídeo da execução da Promessa Escoteira em Libras no grupo de whatsapp da Tropa. Esse é o 
vídeo referencia. Deve também comunicar que devem executar um vídeo, em que ao menos dois membros da 
patrulha devem aparecer no vídeo executando a Promessa Escoteira em Libras, em companhia de algum parente 
que esteja em casa. A patrulha deve discutir entre os seus integrantes aqueles que executarão o vídeo, e quem 
fará a edição. Deve ser um vídeo só, editado com os vídeos de cada participante fazendo parte de um vídeo único, 
maior e editado.

Anexo: Vídeo oficial dos Escoteiros do Brasil
 bit.ly/promessaemlibras
Referência para execução da atividade >>>

Progressão desenvolvida

Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
Desenvolvimento de Caráter: 44- Criar um filme, uma peça de teatro, uma poesia, um texto literário ou uma charge 
que expressem sua visão otimista de encarar o mundo. (Adaptado, que possa proporcionar um debate e reflexão e 
estímulo a conquista dessa competência no contexto de Libras) Especialidades de Libras (item 4) e Inclusão (item 1)

Variações

Pode adotar que a patrulha toda, todos os
 integrantes participe do vídeo em uma 
montagem só.

Dicas

Mobilizar em casa, na situação de isolamento 
além dos pais, demais parentes.

http://bit.ly/promessaemlibras
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De quem são estes olhos

• Duração: 15 minutos
• Local: Interno, em casa.
• Participantes: 1 facilitador, mínimo de 4 participantes, sem limite máximo

Objetivo

Os jovens terão a oportunidade de reconhecer seus colegas de Tropa e refletir sobre as virtudes de cada um. 

Material

• Grupo no Whatsapp da Tropa
• Grupos de Whatsapp para cada patrulha
• Imagens com os olhos dos componentes da Tropa (ver anexo)

Antes de começar

O chefe deve buscar imagens dos jovens que compõem a Tropa e recortar da imagem apenas os olhos para que 
as patrulhas descubram de quem se trata. Caso não tenha, criar os grupos do Whatsapp para Tropa e Patrulhas. 
Adicionar os componentes.

Descrição da Atividade

• Com os arquivos preparados, o chefe vai enviando as imagens no grupo do Whatsapp da Tropa de forma gradual;
• O chefe solicita que as patrulhas falem uma virtude do dono dos olhos;
• As patrulhas cada uma em seu grupo do Whatsapp devem descobrir a quem pertencem os olhos enviados pelo 
chefe;
• Após o final do tempo determinado, as patrulhas devem enviar no privado do chefe as respostas;
• Vence a patrulha que tiver mais acertos;
• Abaixo veja um exemplo de como a imagem deve ficar;

Progressão desenvolvida

Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
Reconheço que minha patrulha é uma comunidade de vida com a qual posso contribuir com minha experiência 
pessoal e na qual posso receber críticas construtivas que auxiliem meu crescimento.

Variações

O escotista pode em conjunto com as imagens 
dos jovens usar imagens de personagens 
conhecidos da mídia.
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Na Mochila Para a Jornada!

• Duração: 30 minutos
• Local: Interno, em casa.
• Participantes: 1 facilitador e mínimo de 4 participantes, sem limite máximo

Objetivo

Identificação dos materiais para um Acampamento volante. Os jovens terão a oportunidade de identificar materiais 
necessários para um acampamento volante de um dia. Debaterem com a patrulha os reais materiais coletivos 
para a atividade.

Material

• Grupo no Whatsapp da Tropa 
• Grupos de Whatsapp para cada patrulha
• Skype, discoord, zoom, hangout, ou demais aplicativos de conferência.

Antes de começar

O chefe deve buscar uma montagem com diversos materiais de acampamento, que de fato são propícios para 
um acampamento volante, e outros não. O objetivo dessa montagem é só estimular os jovens que alguns desses 
objetos devem ser, de fato, selecionados, e outros não.

Descrição da Atividade

O chefe deve repassar essa informação para a patrullha:
1) Fotografar o material individual para uma Excursão de 1 dia. Lembrando de todo material indispensável. Cada item 
vale. Não se esqueçam de nada e não coloquem nada a mais que poderia fazer você carregar peso desnecessário.

2) Essa tarefa deve ser enviada em um arquivo em word para a chefia (de forma reservada) via Skype, ou whatsapp 
privado do chefe.

3) A patrulha deve discutir pelo grupo de whatsapp da patrulha e conhecer o material individual necessário para 
diferentes típos de excursões, de acordo com o programa de atividade (acampamento, acantonamento, volante, 
fixa, etc) sabendo arrumá-lo na mochila. Em seguida, a patrulha deve escolher um representante entre os seus 
membros para um bate-papo por audio no skype. Organizaremos o bate-papo no grupo que formamos no skype 
e discutiremos sobre o tema com o representante da patrulha e a chefia e a avaliação sera na forma de entrevista.

Referência para
execução da atividade
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Progressão desenvolvida

Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
Desenvolvimento Físico: 12 Conhecer o material individual necessário para diferentes típos de excursões, de acordo 
com o programa de atividade (acampamento, acantonamento, volante, fixa, etc) sabendo arrumá-lo na mochila.

Variações

Inserir na montagem de referência materiais necessários e desnecessários para orientação. Com um software 
de vídeo conferência mais potente e boa conexão, a entrevista pode ser feita com mais de um representante da 
patrulha, ou com ela toda.

Dicas

No momento da entrevista com o representante da patrulha, pergunta-lo acerca de materiais de diferentes 
atividades, de uso pessoal e coletivo, formas de proteção para chuvas, pernoite, etc.


