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Ramo Escoteiro

MULHERES QUE REVOLUCIONARAM O BRASIL
Informações
DURAÇÃO: 2h30min.
LOCAL: Cada um em sua casa, via video chamada e whatsapp.
PARTICIPANTES: Todos os membros da tropa mais os escotistas.
Áreas de Desenvolvimento
Destacar as áreas de desenvolvimento enfatizadas Intelectual, Afetivo e Social.
Progressão Pessoal
Esta atividade colabora para o alcance das seguintes competências:
Pistas e Trilha
•Participo com entusiasmo as atividades artísticas de minha tropa;
•Conheço várias técnicas de comunicação e sei utilizar algumas delas;
•Entendo que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres;
•Procuro participar com minha família de atividades dentro e fora do grupo escoteiro;
•Entendo o que são os Direitos Humanos e procuro respeitá-los;
•Procuro conhecer a cultura do meu país;
•Participo de atividades voltadas para a paz e a compreensão entre os seres humanos;
Rumo e Travessia
•Procuro ampliar meu conhecimento e sei refletir criticamente sobre os fatos que ocorrem em minha volta, e me
•interesso por leitura de diversos temas;
•Participo com entusiasmo as atividades artísticas de minha tropa;
•Melhoro minhas habilidades manuais;
•Entendo que homens e mulheres se complementam e devem conviver respeitosamente.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
4. Educação de Qualidade; e 5. Igualdade de Gênero.
Programação:

HORA

ATIVIDADE

10 min
Abertura - Rotina Inicial

MATERIAL
Imagem da Bandeira Nacional; Celular ou computador com
conexão à internet; Aplicativos para vídeo chamada, compartilhamento de tela e imagem da Tropa.

15 MIN Quebra-Gelo – “Desafio do Copo”

3 copos de plástico, câmera para gravação e dispositivo com
internet.

20 MIN ATIVIDADE 1 – Mulheres do Brasil

Dispositivo com internet.

45 MIN ATIVIDADE 2 – É hora de História em
Quadrinhos!

Papel, lápis, canetinha, giz de cera, tinta, aplicativos de
celular e outros.
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20 MIN ATIVIDADE 3 – Conecta que lá vem
História…
15 MIN

ATIVIDADE 4 – ODS nº5

Dispositivo com internet.
Dispositivo com internet.

20 MIN ATIVIDADE 5 – Luz, câmera e igualdade de
Câmera para gravação e dispositivo com internet.
gênero.

10 min Encerramento - Rotina Final

Imagem da Bandeira Nacional; Celular ou computador com
conexão à internet; Aplicativos para vídeo chamada, compartilhamento de tela e imagem da Tropa.

Material
- Imagem da Bandeira Nacional
- Aplicativo de vídeo chamada com compartilhamento de tela
- 3 copos de plástico
- Câmera para gravação
- Dispositivo com internet
- Papel
- Cartolina
- Lápis
- Canetinha
- Giz de cera
- Tinta
- Aplicativos que fazem montagem de fotos e câmera.

Antes de começar
- Combinar com os escoteiros para que estejam, na hora marcada, de uniforme/vestuário com o celular na mão,
com o aplicativo de chamada de vídeo pronto, e os materiais separados.
- Escotista separa os materias previamente, criar a sala e enviar o link aos jovens na hora marcada.
- É importante que os/as escotistas conheçam os objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial o nº 5,
que será trabalhado nessa atividade. https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
Descrição da Atividade
Esta atividade tem por objetivo trabalhar questões de gênero, especificamente de igualdade de gênero, e evidenciar
a história de mulheres brasileiras que mudaram nossa história. A igualdade de gênero é um dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU e da defesa dos direitos humanos. Mais sobre o assunto pode ser lido em:
https://nacoesunidas.org/unfpa-equidade-de-genero-e-chave-para-desenvolvimento-sustentavel/
CERIMÔNIAS E ABERTURA E ENCERRAMENTO: 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.
O Responsável da atividade explica como vai acontecer
QUEBRA GELO – Desafio do copo: Esse é um jogo de destreza e, para isso, você vai precisar de três copos de
plástico. Você deverá colocar os três copos em uma superfície reta (mesa ou até mesmo no chão) com a boca
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virada para cima. Em seguida, deverá criar três movimentos para serem feitos com os copos, usando as duas
mãos, que ao final, deverão estar com a boca virada para cima.
Pronto, decorou? Agora, grave um vídeo reproduzindo os movimentos. Mas lembra que é um desafio? Grave
alguém da sua casa tentado repetir os seus movimentos.
Una os dois vídeos e compartilhe com sua patrulha/tropa.
Escolha algum outro escoteiro o desafie também. Uma dica: https://www.youtube.com/watch?v=fL395TnJy4o
assista ao vídeo do canal Manual do Mundo, que o Iberê explica dereitinho como deve ser feito.
ATIVIDADE 1 – Mulheres do Brasil
Buscar em sites e livros, três mulheres que revolucionaram a história do Brasil. Ler sobre essas mulheres, com o
intuito de conhecer um pouco sobre suas histórias e suas contribuições para o nosso país.
ATIVIDADE 2 – É hora de história em quadrinhos
É hora de usar toda a imaginação e criatividade e criar uma história em quadrinhos contando a história de uma,
ou mais, mulheres pesquisadas.
Lembre-se que a história precisa ter início, meio e fim. Para isso é legal criar um roteiro. Você pode contar a história
dessa mulher, imaginar que ela faz parte dos nossos dias atuais e colocá-la em uma situação do nosso cotidiano,
enfim... aqui o importante é dar destaque pra essa mulher e usar a criatividade.
ATIVIDADE 3 – Conecta que lá vem história...
Vamos compartilhar essas histórias com a tropa/patrulha? Assim podemos aprender sobre mais mulheres
extraordinárias de forma divertida. Para isso, pode-se usar chamadas de vídeo, compartilhamento de fotos e
áudios, gravar um vídeo mostrando e contando a sua história em quadrinhos.
ATIVIDADE 4 – ODS nº5
Pesquisar, ler e conhecer o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº5 e quais são as formas propostas pela
ONU para que seja possível alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
ATIVIDADE 5 – Luz, câmera e igualdade de gênero
Agora que você já conhece o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº5 é hora de compartilhar com seus
amigos e irmãos escoteiros sobre o que aprendeu. Grave um vídeo falando sobre a importância da igualdade de
gênero e o eu você pode fazer para ajudar a alcançar esse objetivo. Aqui vale usar a criatividade também!!! Depois
compartilhe com sua tropa/patrulha.
ALGUMAS SUGESTÕES DE MULHERES QUE REVOLUCIONARAM O BRASIL:
(essas sugestões foram tiradas do livro: Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o Brasil, Duda Porto de
Souza, Aryane Cararo – 1ªed. – São Paulo: Seguinte, 2017)
- Dandara;
- Nísia Floresta;
- Ana Néri;
- Maria Firmin dos Reis;
- Chiquinha Gonzaga;
- Bertha Lutz;
- Antonieta de Barros;
- Ada Rogato;
- Dona Ivone Lara;
- Maria da Penha;
- Marta Vieira;
ROTINA FINAL
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Repete-se a dinâmica da rotina inicial.
BIBLIOGRAFIA:
Manual do Mundo;
Sites de pesquisa na internet;
Livro Extraordinárias: Mulheres que revolucionaram o Brasil.
CONSIDERAÇÕES:
Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Ana Luíza do Prado Lima
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail programa@escoteiros.org.br ou elisa.goe@escoteiros.org.br
Ficha publicada em 03/04/2020.

