
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Ramo Lobinho

Cápsula do Tempo

Informações

• Duração: Semana anterior e posterior ao dia de atividade, 2 horas no próprio dia
• Local: Cada um em sua casa, através de aplicativos de conversa ou videoconferência
• Participantes: 24 lobinhos, com a possibilidade de participação da família.
• ODS Desenvolvida: 4. Educação de Qualidade
• Área de desenvolvimento: Afetivo, Intelectual e Social

Progressão pessoal

I11. Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte visual e expor na gruta da alcateia.

A6. Fazer uma lista com 5 coisas que o (a) deixam alegre, 5 coisas que o (a) deixam triste e 5 coisas que lhe dão medo 
e mostrá-la a um “velho lobo” ou compartilhar com os companheiros em uma roda de conversa com a alcateia.

A4. Trazer fotos de sua família e mostrar à alcateia contando algo sobre cada pessoa e sobre as coisas que mais 
gosta de fazer com elas.

I21 - Avaliar uma atividade de que tenha participado, identificando os pontos positivos e negativos e fazer sugestões 
de melhoria.

Programação

Hora Atividade Material
00:00 Rotina Inicial Imagem da Bandeira Nacional; celular

00:15 Quebra-Gelo – Sobre Mim 
Celular, folha “Sobre Mim” da Cápsula 

do Tempo, objetos diversos na casa dos 
lobinhos, imagens da internet. 

00:35 Nossas Marcas

Celular, material para colorir, folha “Nossas 
Marcas” da Cápsula do Tempo ou folha A4 
para quem estiver usando a versão digital 

da Cápsula do Tempo.

01:00 Entrevista com a Família
Celular; folha “Entrevista com a Família” da 

Cápsula do Tempo
01:30 Avaliação da Atividade Celular

01:45 Rotina Final
Imagem da Bandeira Nacional;

Celular

Material

- Imagem da Bandeira Nacional
- Celular
- Folha impressa com a Cápsula do Tempo (ou em arquivo digital editável)
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- Folha A4
- Material de colorir

Na semana anterior: 
Combinar com os responsáveis a plataforma que será utilizada para a atividade. Enviar aos lobinhos as folhas da 
Cápsula do Tempo (anexa) para que eles imprimam em casa ou utilizem uma versão editável digital. Enviar também 
um vídeo motivador do escotista explicando a dinâmica da Cápsula e sua finalidade de registro histórico. Após 
assistir ao vídeo, os lobinhos devem preencher as seguintes folhas:
 
• MINHA CÁPSULA DO TEMPO – COVID 2020
• ESTAMOS VIVENDO UM MOMENTO QUE VAI ENTRAR PARA A HISTÓRIA!
• COMO ESTOU ME SENTINDO
• MINHA COMUNIDADE

Na semana posterior:
Pedir para eles colorirem e preencherem as folhas com os seguintes títulos:
 
• NÃO ESTOU PRESO EM CASA. ESTOU SEGURO EM CASA!
• OCASIÕES ESPECIAIS
• CARTA PARA MIM MESMO
• CARTA DE UM FAMILIAR PARA MIM

Após o preenchimento de todas as folhas, combinar com os lobinhos o prazo pelo qual a cápsula ficará fechada – 
sugerimos que não seja inferior a 1 ano. Uma opção é colocar em uma caixa de plástico e enterrar, caso se disponha 
de um quintal. Por conta das medidas de distanciamento social, cada lobinho guardará em sua própria casa, e o 
local deverá ser acordado com os responsáveis também. 

Descrição da atividade

Rotina inicial
Na hora marcada, enviar uma imagem da Bandeira Nacional. O escotista responsável manda um vídeo curto de 
boas-vindas, uma imagem da Bandeira Nacional, e abre o grupo para que cada lobinho envie uma selfie fazendo 
a saudação. Um lobinho, previamente combinado, manda um áudio curto com uma oração cantada ou falada. 

Em seguida, faz-se um Grande Uivo adaptado. O escotista marca um lobinho e pede que ele mande um áudio 
dizendo “Akelá, faremos o melhor”. Em seguida, marca outro e pede um áudio perguntando “Melhor, melhor, 
melhor, melhor?”. Por fim, todos devem enviar um áudio respondendo “Sim, melhor, melhor, melhor, melhor!”. O 
escotista então digita “Boa Caçada!”.

Quebra-Gelo – Sobre Mim
Pedir para os lobinhos preencheram a Folha da Cápsula do Tempo com o título “TUDO SOBRE MIM”. Depois pedir 
para eles mandarem imagem dos seguintes itens, um de cada vez. Dessa forma todos saberão do que os outros 
lobinhos gostam através de imagens. Pode ser fotos tiradas pelos lobinhos ou imagens pesquisadas na internet. 

Brinquedo / Cor / Animal / Comida / Programa de TV / Filme / Livro / Atividade / Lugar /
Música / Atividade favorita no Escotismo
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Nossas Marcas 
Pedir para os lobinhos preencherem a folha da Cápsula do Tempo com o título “NOSSAS MARCAS”. Eles podem 
usar o material que tiverem disponível, como tinta guache, tinta atóxica, circular a mão e pintar com lápis de cor 
etc. A proposta é que realizem essa etapa com os familiares da casa. Caso o lobinho esteja usando o arquivo 
digital, deve fazer em uma folha A4, tirar uma foto e mandar para todos, explicando por áudio ou texto de quem 
é a mão de quem da família.  

Entrevista com a Família
Pedir para os lobinhos preencherem a folha da Cápsula do Tempo com o título “ENTREVISTA COM A FAMÍLIA”. 
Depois o escotista responsável pergunta para cada lobinho a resposta de um item que está na folha.  Outras 
propostas, como canções e vídeos, e formas de dinamizar o preenchimento da Cápsula do Tempo podem ser 
realizadas antes, durante e depois da atividade. É fundamental que seja priorizado o sentido de autoria da criança 
no processo.

Avaliação
O escotista pede que cada lobinho mande um emoji ou figurinha que represente sua avaliação da atividade. Em 
seguida, pede que mencionem, por escrito, a tarefa que acharam mais interessante, menos interessante etc. 
Podem também dar uma sugestão para a semana seguinte.

Rotina Final
Repete-se a dinâmica da rotina inicial, mas com o “Caça Livre”.

ANEXO: CÁPSULA DO TEMPO

Considerações

Essa ficha de atividade foi desenvolvida por Leonardo Vieira, Jaqueline Santana e Yuri Barbosa.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail leonardo.vieira@escoteiros.org.br
Ficha publicada em 23/04/2020.


