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Atividade para o Ramo: Escoteiro 

Observação Aérea 

 
Informações: 
Duração: 14h00 até 16h00 

Local: Zoom ou Meet 

Participantes: de 20 – 25 Jovens 

 

Áreas de Desenvolvimento: 
Intelectual e caráter  

 

Materiais Necessários:  
 

 

Programa Geral da Atividade: 
 

Tempo Atividade Responsável 

14h00 IBOA Toda a chefia 

14H20 QUIZ 
Aviões históricos de todos 

os tempos 
 

Chefe A 

15H00 Bingo das companhias 
aéreas 

Chefe B 

16H00 Encerramento Toda a chefia 

 
Atenção! 
O preparo de cada uma das atividades deve obedecer às orientações e o protocolo 

de prevenção à COVID-19 nas atividades dos Escoteiros do Brasil. 

 

 

Desenvolvimento da Atividade 
 
Atividade 1 – Quiz: Aviões históricos de todos os tempos 
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Será feito 20 cards. Cada card terá 1 avião histórico, como por exemplo: o 14-Bis, o 

monoplano Rumpler Taube, o Boeing 747, etc. Os cards terão 10 dicas sobre os 

aviões e a cada rodada cada patrulha escolhe uma dica. Vence a patrulha que 

acertar o avião do card. 

 

Atividade 2 – Bingo das companhias aéreas 

 

Selecione 25 companhias aéreas mais importantes do mundo, e assim, de modo 

aleatório, confeccione as cartelas do jogo (Cada cartela pode conter 10 

companhias).  

 

Exemplo de  

cartela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada jovem irá ter uma cartela, e depois é só começar o sorteio! 

 

 

Dicas 

Atividade 1 – Quiz: Aviões históricos de todos os tempos 

 Peça que os jovens estudem sobre o assunto 

 Use imagens nos cards 

 Conduza de uma forma dinâmica, não deixe ficar um silêncio  

 

Atividade 2 – Bingo das companhias aéreas 

 O ideal é que os jovens imprimam os cards e utilizam feijões ou canetas para 

marcar as companhias que já foram sorteadas 

 Seja dinâmico, brinque com os jovens durante os sorteios 

 Peça que estudem companhias aéreas 
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Materiais de Referência 
 

Atividade 1 – Quiz: Aviões históricos de todos os tempos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_avia%C3%A7%C3%A3o 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/100-aeronaves-que-marcaram-a-virada-de-

seculo_968.html 

 

http://canalpiloto.com.br/os-8-maiores-avioes-da-historia/ 

 

Atividade 2 – Bingo das companhias aéreas 

 

https://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-internacional-de-manaus-

eduardo-gomes/companhias-aereas/ 

 

https://www.skyscanner.com.br/companhias-aereas-todas.html 

 

 

Colaboraram na elaboração dessa ficha 
 

Paulo Roberto Gomes 

Joana Freitas 

Daniel Ernesto Guimarães  
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