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Ramo Sênior

TAREFAS POR PATRULHA
TAREFAS POR PATRULHA
1- Grave um vídeo, com pelo menos um membro da patrulha, apresentando seu manto de fogo de conselho e
descreva os distintivos presentes nele que julgue como sendo os mais importantes. Caso ninguém tenha um
manto, pode ser a sua coleção de distintivos.
2 - Três membros da patrulha devem escolher ao menos um item da especialidade de “Reparos Domésticos” de
acordo com alguma necessidade de sua residência. A execução deste item deve ser fotografada.
3 - Enviem 3 vídeos compartilhando o talento de 3 membros da patrulha (pode ser tocando um instrumento,
dançando, desenhando, etc)
4 - Em patrulha escrevam uma reflexão/oração propondo a empatia, o respeito e a fraternidade tendo a crise
mundial causada pelo “COVID-19” como ponto principal.
5 - Use a criatividade: a patrulha deve criar dois sinais manuais e indique o que significa. Ex: Fazemos o sinal da
ferradura com braços e a formação
6 - Envie-nos uma foto criativa de cada membro da patrulha com pelo menos mais dois membros da família. E
conte-nos o que estão fazendo juntos e de diferente neste período de quarentena.
7- Escreva uma reflexão/poesia/texto com sua patrulha e faça um vídeo (como um jogral) com um contexto otimista
de enxergar o mundo tendo como base nossa Lei e Promessa.
8 - Já ouviram falar no método KonMari? Agora escolham um ambiente no local que vocês estão. Façam uma
faxina e coloque-o em ordem. Tire uma foto do antes e do depois. Usem a criatividade para otimizar o espaço de
modo que fique sustentável.
https://www.youtube.com/watch?v=8fQRYyXjgRM
9 - Façam um vídeo contando um breve relato da história de sua patrulha (vocês podem buscar mais informações
com antigos membros ou pedir material para os escotistas). Aproveitem para complementar o livro de patrulha
com suas descobertas.
10 - Entreviste um adulto (pode ser online) para conhecer sobre sua profissão e nos mande um vídeo de no máximo
2 minutos contendo: Nome, idade, profissão, descritivo da profissão
(o que ele faz), tempo de atuação, o que ele(a) já conquistou com a profissão e o que teve que estudar/aprender
para ser esse profissional. Dois vídeos por patrulha.
11 - Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um conjunto de medidas e metas elaboradas no
âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) para promover um melhor desenvolvimento da sociedade.
A patrulha deve escolher um dos objetivos e em um vídeo de, no mínimo, um minuto, explicar como é possível
alcançar e trabalhar tal objetivo em tempos de isolamento social.
12 - Façam um vídeo da Promessa Escoteira em Libras
https://www.youtube.com/watch?v=NOXTt8KcOmg

Ficha de Atividade
Escoteiros Online

13 - DE QUEM SÃO ESSES OLHOS?
A patrulha deve adivinhar de quem são esses olhos. Na sequência escrever um elogio ou algo que já aprendeu
com essa pessoa.
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Atividades Individuais
1 - Comece a escrever o seu Compromisso Sênior e envie ao seu chefe assessor.
2 - Revise a sua progressão, tente tirar, pelo menos, 5 itens novos.
3- Escolha uma das 5 insígnias de interesse especial (Cone Sul, IMMA, Lusofonia, Desafio Comunitário, Aprender)
e comece a trabalhar nela.
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