
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Informações:
Duração: 30 Minutos
Local:  Online em casa
Participantes: Jovens e Escotistas 

Área de Desenvolvimento:
Intelectual
Caráter.

Progressão Pessoal: 

9 - Expressar com coerência seus pensamentos e respeitar a diversidade de opiniões na busca de um entendimento 
mútuo.
11 - Reconhecer suas capacidades e procurar superar as suas limitações, aceitando-se com autocrítica e mantendo 
uma boa imagem de si mesmo.
17 - Valorizar as relações de cooperação acima das relações de competição.

Material:
Celular ou Computador;
Papel;
Caneta.

Antes de começar: 
Sugerimos que o facilitador oriente os participantes que tenham em mãos algum meio que posam anotar as 
repostas das perguntas.

Descrição da Atividade:
Nessa dinâmica, é preciso aplicar um questionário pequeno aos participantes, solicitando que respondam as 3 
perguntas simples. 

1 - Supondo que você esteja perdido em uma ilha deserta, quem entre os presentes você gostaria que estivesse 
com você?
2 - Supondo que você ganhou uma viagem com direito a 3 acompanhantes, quem entre os participantes você 
levaria?
3 - Supondo que você precise organizar um evento, quem entre os presentes você escolheria para dividir essa 
tarefa?

Em seguida, o coordenador da dinâmica pedirá, então, que todos apresentem as suas justificativas para as escolhas, 
sem citar o nome dos colegas escolhidos.
As palavras-chave apresentadas nessas justificativas serão anotadas pelo facilitador, e se tornarão valores 
importantes de companheirismo, sendo características necessárias para desenvolver e aprimorar o trabalho em 
equipe e a união dentro do clã.
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Variações: 
Caso a dinâmica seja realizada presencialmente, o facilitador poderá anotar em um local visível a todos as palavras-
chaves e características apontadas pelos participantes.

Dicas:
É importante orientar os colaboradores para que as respostas contenham principalmente uma justificativa da 
escolha, e que os nomes dos colegas não sejam citados. Desta forma, é possível realizar escolhas sinceras, sem 
receio de constranger ou magoar alguém. 

Bibliografia: 
10 dinâmicas de grupo para melhorar a convivência e desenvolver a proatividade entre os funcionários. Disponível 
em: https://rockcontent.com/blog/dinamica-de-grupo/

Considerações:
Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Regional Pioneira do RS
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail erp@escoteirosrs.org.br
Ficha publicada em22/04/2020.

https://rockcontent.com/blog/dinamica-de-grupo/

