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Ramo: Escoteiro 

OS 7 DESAFIOS 
 

Informações: 
Duração: Indefinido (à critério da Chefia - Ideal 1 semana). 

Local: Online (Cada um na sua casa!) 

Participantes: Ilimitado  

 

Área de Desenvolvimento: 
Caráter, Físico, Social, Espiritual e Intelectual 

 

Programa Geral da Atividade: 
 

Tempo Atividade Responsável 

10 min IBOA  

A definir “Os 7 Desafios”  

10 min Encerramento  

 

Descrição das atividades: 

 

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.  

 

Recursos materiais necessários: 

 Devem ser improvisados pelos jovens. 
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Recursos humanos necessários: 

Pelo menos 02 escotistas, porém pode ser adaptado conforme a 

disponibilidade. 

 

Descrição da atividade: 

● 1° DESAFIO - SEI ME COMUNICAR MUITO BEM!  

Cada jovem deverá gravar um vídeo fazendo a sua promessa escoteira 

em Libras, Morse ou semáfora. Não esqueça de usar o seu uniforme e 

o lenço do seu grupo, se já possuir. Uma camiseta de motivo escoteiro 

também é uma boa opção. Além de estarmos renovando nossa 

Promessa, mostraremos à comunidade as muitas formas de 

comunicação que nós, escoteiros, sabemos usar. Peça aos seus pais 

ou responsáveis para postar o vídeo nas redes sociais e enviar para 

seus amigos e parente. Envie também para o seu Chefe de Tropa. 

● 2° DESAFIO - NÓ ESCOTEIRO 

Você deverá gravar um vídeo sem cortes, fazendo um nó de livre 

escolha, explicando como se faz e qual a sua utilidade. Peça aos seus 

pais ou responsáveis para postar o vídeo nas redes sociais e enviar para 

seus amigos e parente. Envie também para o seu Chefe de Tropa. 

● 3° DESAFIO – MEU DIA COM B-P 

Já pensou neste momento poder sentar-se e conversar com o 

Fundador do Escotismo? Se você pudesse ter este dia, o que você 

falaria para ele? Para onde você o levaria? Faça um vídeo, de no 

máximo 3 minutos, usando vestuário ou uniforme, ou apenas com seu 

lenço escoteiro, representando uma conversa imaginária com este 

velhinho simpático e inteligente. Aproveite o máximo! Peça aos seus 

pais ou responsáveis para postar o vídeo nas redes sociais e enviar para 

seus amigos e parente. Envie também para o seu Chefe de Tropa. 

● 4° DESAFIO – ACAMPAMENTO EM CASA 

Está com saudade de acampar? Não aguenta mais ficar sem aquele 

cheiro de comida de acampamento, de dormir fora da sua cama? Aqui 

está a solução! Que tal chamar a sua família para acampar juntos neste 

final de semana? Prepare sacos de dormir, colchões, isolantes, e 



 

 
3 

convide todos para dormirem na sala, passando uma noite 

acantonados em casa. Vale fazer uma roda de canções, ao redor de 

uma lanterna, contar histórias e se divertir juntos, como escoteiros! 

Tirem uma selfie dentro dos sacos de dormir e peça aos seus pais ou 

responsáveis para postar a foto nas redes sociais e enviar para seus 

amigos e parente. Envie também para o seu Chefe de Tropa. 

● 5° DESAFIO – A HORA É DE PROTEÇÃO 

O coronavírus é uma realidade e é hora de mostrarmos nosso cuidado 

diante da pandemia, mesmo que dentro de nossas casas. Para isso 

lidere um esforço para confeccionarem em casa máscaras de proteção 

para você e sua família. Veja as instruções do Ministério da Saúde nos 

sites a seguir, busque material e mãos à obra. Encaminhe uma foto e 

um pequeno relatório ao seu Chefe de Tropa. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/15860140471

02- Nota-Informativa.pdf e 

https://www.saude.gov.br/noticias/agenciasaude/46645-mascaras-

caseiras-podem-ajudarna-prevencao-contra-o-coronavirus. 

● 6° DESAFIO – PARÓDIA MUSICAL 

Monte uma paródia com sua patrulha, gravada em áudio ou vídeo. 

Cada parte da música deverá ser cantada por um membro diferente 

da patrulha. Peça aos seus pais ou responsáveis para postar o áudio ou 

o vídeo nas redes sociais e enviar para seus amigos e parente. Envie 

também para o seu Chefe de Tropa. 

● 7° DESAFIO – DIA DO ESCOTEIRO 

Prepare uma foto sua, de vestuário ou uniforme, em uma atividade 

recente na sede ou externa. Pode ser somente você ou com sua 

patrulha, tropa ou Grupo Escoteiro. Nela escreva porque você é 

escoteiro. Peça para seus pais ou responsáveis publicarem em suas 

redes sociais e encaminharem para familiares e amigos. Envie uma 

foto ao seu Chefe de Tropa. 
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Dica: 

O interessante é os chefes criarem vídeos motivando os jovens a 

participarem dos desafios. 

 

Objetivo Geral da Atividade: 

Estimular o espírito de patrulha, por meio de atividade que promoverá 

conhecimentos diversos, trabalhando todas as áreas de desenvolvimento. 

 

Explicação sobre o tema: 

Os 7 Desafios é uma atividade que surgiu da necessidade de adaptar as 

atividades escoteiras presenciais para uma modalidade online, em 

decorrência da recomendação de isolamento social por parte das 

autoridades de saúde. Esta atividade tem o objetivo de estimular os jovens 

neste período difícil que estamos enfrentando, a qual faz com que os 

jovens trabalhem todas as suas capacidades, desenvolvendo suas 

habilidades escoteiras, sua comunicação, sua saúde e seus talentos. 

Fazendo com que a atividade seja extremamente eclética e democrática. 

 

Fundo de Cena: 

As patrulhas do grupo foram indicadas, a participarem do desafio mundial 

dos escoteiros, onde inicialmente acontece de forma local ou seja no grupo 

escoteiro das patrulhas, onde as patrulhas iram disputar uma vaga para o 

torneio mundial, o qual acontece na Inglaterra mas precisamente na Ilha de 

Brownsea. As patrulhas terão 7 desafios pontuados individualmente, a 

patrulha que fizer o maior número de pontos será a vencedora e além de 

ganhar a vaga pro mundial também levará a pandeirola de eficiel do mês 

 

Como Avaliar a Atividade: 

Cada Desafio vale 10 pontos totalizando 70 pontos. Os jovens podem fazer 

sua totalidade ou escolher qual dos desafios vão fazer. Lembrando que eles 

tem uma semana para finalizar os desafios. No próximo encontro (virtual) 

da tropa no sábado após uma semana o chefe pode realizar uma atividade 
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para apresentar os desafios enviados pela patrulha. A que atingir o maior 

número de pontos será a vencedora e levará a bandeirola de eficiência do 

mês. 

 

 
Ficha de atividade elaborada por:   

Adaptado por Chefe Bruno Ferreira Rosa, Grupo Escoteiro Dom Orione 

112/PR. 

 


