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Ramo Lobinho

REUNIÃO VIRTUAL 01
Informações da atividade
Tipo: Ativo e Participativo
Ramo: Lobinho
Área de Desenvolvimento: Social, Intelectual, Afetivo
Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade:
4 adultos.
Tempo de duração da atividade:
120 minutos
Limite de jovens na atividade:
24
Local:
a partir da residência de cada participante.
Condições do local:
Casa de cada um.
Objetivos da atividade:
Manter a Alcateia em atividade durante o período em que estariam na UEL.
Objetivos educativos que podem ser atingidos:
Várias atividades voltadas para Progressão.
Descrição detalhada da atividade:
Enviar aos pais a seguinte mensagem na forma tradicional (Whatsapp) com antecedência: “Vamos providenciar
atividades para as crianças desenvolverem em casa aos sábados a tarde, no intuito de auxiliar os pais e manter
os jovens motivados além de oferecer um avanço na progressão de cada um. Será um dia muito especial em
nossa vida escoteira, e estamos preparando algumas atividades para Lobinhos e Lobinhas realizarem de acordo
com o interesse deles e motivação de vocês. Pensando que eles não possuem aparelho celular, os aparelhos de
vocês serão o canal de comunicação entre a chefia e eles, e entre eles. Começaremos no horário do início das
atividades as 15horas. Organizamos três tipos de atividades: as que eles farão em conjunto e que serão postada
aqui. As atividades para realizarem por Matilha - e para isto montaremos grupo de Whatsapp de Matilha incluindo
um chefe mediador e orientador. E as individuais, que eles farão para avançar na progressão. E atenção! algumas
dessas atividades envolvem os familiares”. Feito os Grupos de Matilhas um chefe será o orientador e no momento
definido lança-se a mensagem com uma saudação e uma oração e em seguida começa: “A primeira atividade: As
seguintes mensagem devem ser interpretadas escritas em uma folha, tirado foto e colocada a imagem no grupo
da sua Matilha:
1- O 🐺+inho  é  🛀🏻 e 😄🎉!
2- A 😄🎉  do  🐺+inho  é  ter 👬🏻👬🏾👬.
3 - Minha 👨👩👦👦  é  ☄🚀(troque  um  “a”  por  um  “e”) “
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Enquanto eles decifram os emoji, outra mensagem previamente elaborada é postada no grupo de pais: ‘ As
atividades tem como objetivo manter as crianças avançando nas etapas, conectadas ao Movimento Escoteiro e
ligadas aos outros, principalmente aos parceiros de matilha, então tudo passará a corer no Grupo de Matilhas e
não mais neste grupo;
Atividades individuais:
1. Conhecer os personagens da Jângal e suas características, relacionando suas qualidades com as das pessoas
com as quais convive. (Pode ser escrito ou mandar vídeo falando).
2. Fazer pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte visual. (Podem mandar foto).
3. Cantar uma música escoteira com os familiares, caso ainda não saiba uma, pode ser qualquer música que goste.
(Podem mandar vídeo).
Atividades por matilha:
1. Conhecer a família de outro lobinho do alcateia e convidar para o momento de convivência com a sua família.
(Podem fazer um vídeo mostrando os membros da família e falar de algum momento que passam juntos, seja
refeição, assistir teve, e mandar para algum outro lobinho da matilha, ou podem fazer chamada de vídeo pra fazer
essa apresentação).
2. Montar uma história com os demais lobos da matilha (a primeira grava um vídeo com o começo de uma história,
o próximo grava um vídeo com a sequencia e inventa uma parte a mais, e assim por diante até o último, que irá
contar toda a história. É importante ir na ordem de formação da matilha, assim eles sabem de quem será a vez)
Os pais que tem dois filhos na seção dividiremos os contatos e ocasionalmente a Matilha também. Melhor Possível!
Materiais:
Aparelhos celulares com vídeo e foto.
Dicas:
Os Chefes deverão dar um retorno imediato para cada mensagem postada pelas crianças ou familiares. E constante
incentivar os jovens a concluírem a sua atividade individual e a da Matilha. E dar um desfecho sobre a historia
montada e se tiver habilidade utilizar o aplicativo KineMaster juntando os vídeos dos jovens.
Como avaliar esta atividade:
O desempenho e interesse de cada um no cumprimento das tarefas.
Experiência da minha Seção sobre esta atividade: Sucesso na atividade.
Recomendações adicionais:
Não deixe de voltar ao grupo de pais elogiar a contribuição de todos eles e garantir que no sábado seguinte tentará
manter os jovens ocupados com a mesma intensidade de hoje
INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE
Elaborada por: Gilmar Sielski
Grupo Escoteiro: GE São Luis de Gonzaga - Região: PR
Numeral: 08
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