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Atividade para o Ramo: Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro. 

Quem faz o que? 
 
Informações: 
Duração: De 30 a 40 min. 
Local: Áreas abertas. 
Participantes: mínimo 1 e máximo 32 
Atividade Online: pode ser realizada online ou presencialmente.  
 

Materiais Necessários:  
De 10 a 15 fichas com imagens de atividades do cotidiano como por 
exemplo: Lavar louça; trocar pneu do carro, trocar pneu da bicicleta, varrer, 
passar roupa, concertar o chuveiro, lavar roupa, pintar a parede, limpar as 
janelas, etc. 
 

Áreas de Desenvolvimento: 
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes 
áreas de desenvolvimento: Social e Afetivo. 
 

Desenvolvimento da Atividade 
Espalhar as fichas por um percurso com obstáculos. Um jovem por vez, na 
forma de revezamento, tem que encontrar uma ficha e levar de volta ao 
local que sua patrulha ou matilha esteja. Ao final, todos sentam em um 
grande círculo e informam se aquela atividade é relacionada ao  homem ou 
a mulher. Após essa triagem fazer a reflexão e debate entre a patrulha 
sobre a importância de entendermos que todas as atividades fazem parte 
de afazeres para o bem estar das pessoas que moram na casa, que andam 
com o carro, com a bicicleta, etc. Depois o escotista faz uma mediação 
geral indicando que todas as atividades cabem para homens e mulheres. 
 

Variações 
Para os ramos escoteiro e sênior pode- se colocar grandes obstáculos no 
percurso para pegar as fichas. 
Para trabalhar essa atividade de forma online, adapta-se pedindo que um 
jovem por vez escolha um número aleatório, escolhendo o escotista vira a 



 

 
2 

imagem correspondente ao número sorteado e os jovens indicam seus 
entendimentos sobre a imagem.  

 
Dicas 
Para maiores informações sobre a temática trabalhada nesta ficha leia a 
cartilha sobre a insígnia do HeForShe dos Escoteiros do Brasil:  
 
https://www.escoteiros.org.br/wp-
content/uploads/2020/08/Documento_insi%CC%81gnia_elesporelas-
2.0-V4.pdf 
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