Ficha de Atividade

Ramo Sênior

Diversidades que nos unem
Informações
• Áreas de Desenvolvimento Enfatizadas:
- Intelectual
Competência 10: Mantenho minha individualidade, analisando criticamente modismos e ídolos
- Afetivo
Competêcia 19: Sei expressar respeitosamente minhas opiniões, sem menosprezar as alheias e mantenho
amizades profundas.
- Social
Competência 24: Valorizo a democracia respeitando a autoridade legitimamente constituída, aceito e compreendo
a importância das normas, sem renunciar ao direito de lutar para modificá-las, bem como respeito as ideias opostas
às minhas e exerço minha autoridade sem abusos.”

Programação
Duração

Área de desenvolvimento

15

Atividade
Abertura - IBOA

30
15
40
15

Debatendo diversidades
Descrevendo sem gênero
Quem te representa?
Avaliação da atividade

Afetivo
Intelectual
Intelectual e social

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: Debatendo diversidades
Área do desenvolvimento: Afetivo e social
Tipo: Atividade
Regras: Cada monitor deverá receber uma situação problema e junto com a patrulha deverão julgar se a situação
ocorrida e seu desenvolvimento foi bom, ruim e o porquê. Quando todas as patrulhas tiverem feito isso, as situações
problemas bem como o julgamento de cada patrulha deverá ser socializado e um Assembleia de Tropa sobre as
situações e o julgamento deverá ser feito.
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SITUAÇÃO-PROBLEMA AVALIAÇÃO (Usar Escala Abaixo)
1. O diretor presidente de um grupo escoteiro decide afastar um Escotista de seu cargo por ser assumidamente
homossexual.
2. Uma jovem na tropa é assumidamente lésbica e vai ao seu primeiro acampamento, algumas guias não se sentem
confortáveis de tomar banho ao mesmo tempo que ela. A jovem fica incomodada com a situação e pede à sua
escotista para tomar banho depois.
3. Uma jovem não se sente confortável utilizando saia para o uniforme/vestuário e prefere usar bermuda, todos
os membros da sua tropa e escotistas não vêem problema algum. Contudo, há uma regra no grupo que define
que as meninas devem utilizar a saia com parte do uniforme/vestuário.
4. Em uma tropa escoteira duas pessoas do mesmo gênero namoram, são da mesma patrulha e não dividem a
mesma barraca em acampamentos, pelo fato de terem um relacionamento, mesmo que sejam da mesma patrulha.
Observação: Essa escala pode ser adaptada, conforme a realidade ou o(s) ponto(s) específicos que devem ser
abordados com a tropa. Importante manter a essência proposta em relação às diversidades.
Atividade: Descrevendo sem gênero
Área do desenvolvimento: Intelectual
Tipo: Quiz
Descrição: Nesta atividade, você vai colocar algumas personalidades conhecidas, e todos irão ser uma das
personalidades, MAS não saberão quem são, apenas os outros. Você pode fazer perguntas relacionadas a
profissão, hobby, etc, mas nada pode ser relacionado ao gênero da pessoa, as respostas deverão ser apenas sim
ou não. Coloque um tempo para as respostas de sim ou não. Em seguida a pessoa poderá fazer um chute. Colocar
personalidades que sejam conhecidas aos jovens.
Exemplo: Famosos, influencers, artistas, escritores, cantores...
Atividade: Quem te representa?
Área do desenvolvimento: Intelectual e social
Tipo: Criativa e pesquisa
Descrição: Deverão ser dados os nomes, de pessoas, que lutaram por suas causas através dos séculos, separados
em grupos, Diversidade Racial, Sexual e Gênero. Cada patrulha deverá escolher uma uma personalidade de cada
tema, e apresentar de forma criativa, Sobre as 3 pessoas escolhidas. Deve-se levar em conta as mudanças que
as personalidades causaram nos tempos atuais ou até os avanços e referências que as personalidades deixaram
uma para outra.
Sugestões de pessoas:
DIVERSIDADE RACIAL
- Antonieta de Barros
- Carolina Maria de Jesus
- Lélia Gonzalez
- Zumbi dos Palmares
- Nelson Mandela
- Martin Luther King
- Elizabeth Eckford
- Angela Davis
- Chimamanda Ngozi Adichie
- Bell Hooks
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DIVERSIDADE SEXUAL
- Sylvia Rivera
- Marsha P. Johnson
- Virginia Woolf
- Harvey Milk
- Luiz Mott
- Marielle Franco
- Laerte Coutinho
- Erica Malunguinho
DIVERSIDADE DE GÊNERO
- Bertha Lutz
- Jerônima Mesquita
- Rose Marie Muraro
- Maria da Penha
- Jane Austen
- Margaret Fuller
- Malala Yousafzai
- Simone de Beauvoir
- Bell Hooks
- Angela Davis

Dicas
• Procurar incentivar todos os jovens a se preparem e sensibilizarem.
• Materiais necessários para as atividades do dia.
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Elaborada por: Equipe Nacional de Diversidades
Publicada em: 29/06/2020

