
Ficha de Atividade

Ramo Escoteiro

Diversidades que nos unem

Informações

• Áreas de Desenvolvimento Enfatizadas:

PISTA/TRILHA

- Afetivo: 65. Participar de atividades nas quais se promove a igualdade de direitos e deveres entre as pessoas.
Social. 92. Participar de uma atividade da sua patrulha e/ou tropa em que se promova a paz e compreensão entre 
as pessoas.

RUMO/TRAVESSIA

- Afetivo: 66. Conhecer os princípios para obter uma boa comunicação e os aplicar em conversas com os outros;
Social. 68. Propor a sua patrulha e tropa atividades e projetos relacionados a Direitos Humanos.

• ODS desenvolvida: 5 - igualdade de gênero / 10 - Redução das desigualdades.

Programação

Duração Atividade Área de desenvolvimento
15 Abertura - IBOA

15 Desenho Diferente afetivo e social 
20 Quem é quem? afetivo e social 
15 Avaliação da atividade

Descrição das atividades

Atividade: I.B.O.A. Inicial

Área do desenvolvimento: Caráter/Espiritual
Tipo: Cerimônia
Descrição: Início da atividade. Bandeira, momento de espiritualidade e preparação para a atividade.

Atividade: Desenho diferente 

Área do desenvolvimento: afetivo e social
Tipo: atividade
Materiais: Papel sulfite e caneta
Descrição: Ao sinal do escotista, os jovens deverão desenhar um rosto com olhos e nariz, uma boca cheia de 
dentes, seguindo o desenho fazendo um pescoço e um tronco. É importante ressaltar sempre que não se pode 
tirar o lápis ou caneta do papel. Após todos terem finalizado, deve-se fazer uma roda com todos os jovens, para que 
mostrem seus desenhos e assim, ressaltar que não há nenhum desenho igual ao outro, portanto, todos percebem 
a mesma situação de diversas maneiras, que somos multifacetados, porém com visões de mundo diferentes, por 
este motivo devemos respeitar o ponto de vista do outro.



Ficha de Atividade

Atividade: Quem é quem? 

Área do desenvolvimento: Afetivo e social
Tipo: atividade
Descrição: Passar aos jovens uma lista com as seguintes palavras: 

- Dependente 
- Independente 
- Emocional 
- Racional 
- Objetivo(a)
- Subjetivo(a)
- Submisso(a)
- Dominante
- Passivo(a)
- Ativo(a)
- Competente
- Incompetente
- Indeciso(a)
- Decidido(a)
- Ambicioso(a)
- Conformado(a)
- Diplomático(a)

Pedir que os mesmos separem essas palavras em duas colunas: 

As mulheres são….                  Os homens são…

Ao fim, devem socializar as respostas e conversar sobre o espaço social da mulher e do homem na sociedade e 
como são vistos. 

Dicas

• Materiais necessários para as atividades do dia: folhas e canetas.

Considerações
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