
 

 
1 

 

Ramo: Escoteiro 

Mulheres do Nosso Brasil 
 

Informações: 
Duração: 50 minutos 

Local: Online (Cada um em sua casa) 

Participantes: Mínimo 1 participante Máximo Ilimitado 

 

Área de Desenvolvimento: 
Físico, Afetivo, Caráter e Intelectual 

 

Programa Geral da Atividade: 
 

Tempo Atividade Responsável 

10 min IBOA  

30 min “Mulheres do nosso Brasil”  

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: 

 Computador ou celular com acesso à internet, Cartolina ou folha 
sulfite, material para desenho (lápis de escrever, lápis de cor, 
canetinhas, giz cera).  
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Recursos humanos necessários: 

Pelo menos 01 escotista, porém pode ser adaptado conforme a 

disponibilidade. 

 

Descrição da atividade: 

 - Tema proposto: Propor uma pesquisa sobre mulheres que se 

destacaram na história do nosso país e viabilizar formas alternativas 

de apresentação. 

 - Introdução ao tema: A atividade tem como objetivo facilitar ao 

jovem que realize itens de atividade em sua residência e busque 

formas alternativas de apresentação e validação da atividade. O tema 

Mulheres que se destacaram na história do Brasil auxilia o jovem a se 

manter envolvido com o desenvolvimento de suas etapas e 

apresentação em forma de jornal mural colabora no desenvolvimento 

manual, criatividade e capricho do jovem. 

 - Passos: O escotista facilitador deve enviar carta prego previamente 

elaborada para os participantes. Nessa carta contém a seguinte tarefa: 

o jovem deve buscar conhecer a história de uma mulher que se 

destacou na história do seu país, e criar um jornal mural noticiando 

essa história, após isso deve postar sua atividade no grupo do 

whatsapp. 

 
 
Dica: 

- VARIAÇÃO: Pode ser desenvolvida uma Hashtag da atividade online da 

tropa, ou possibilitar outras formas de apresentação, como imagem digital 

por exemplo.  

 
 

Progressão Pessoal: 

Pista e Trilha – Competência Física 2: Participo das atividades organizadas 

por minha patrulha cuidando para não colocar em risco minha saúde e a de 

meus companheiros. 
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Pista e Trilha – Competência Desenvolvimento do Caráter 18: Procuro ser 

alegre, mesmo nos momentos difíceis, compartilho minha alegria com os 

outros respeitando a todos.  

Pista e Trilha – Competência Intelectual 1: Interesso-me pelo que se passa 

a minha volta e estou sempre disposto a aprender coisas novas. 

Rumo e Travessia – Competência Intelectual 11: Manifesto meus interesses 
e aptidões artísticas, contribuindo com o bom ambiente nas atividades. 
Pista e Trilha – Competência Afetivo 65: Participar de atividades nas quais 

se promove a igualdade de direitos e deveres entre as pessoas; 

Pista e Trilha – Competência Afetivo 67: Investigar sobre mulheres que se 

destacaram na história de nosso país. 

 

 
Ficha de atividade elaborada por:   

Adriana Ferreira Coelho Teixeira.  
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ANEXO 1: Carta Prego 
 
Para essa atividade você deve fazer uma pesquisa sobre a história de 
alguma mulher que se destacou na história do nosso país. Para pesquisar 
você pode conversar com seus parentes (pais, avós, tios etc), procurar na 
internet, perguntar aos seus amigos.. todas essas opções valem! USE SUA 
CRIATIVIDADE!!  
Procure saber informações como: o nome da mulher, em que época ela 
viveu, uma breve história sobre sua vida e o que ela fez de tão especial para 
ficar marcado na história! 
Após a pesquisa, você deve confeccionar uma matéria de jornal (como os 
jornais murais que fazem na sede e em acampamentos). Essa matéria de 
jornal deve noticiar o feito dessa mulher, como se estivéssemos vivendo 
naquela época! Faça uma manchete bem chamativa e conte sua história!  
Vale utilizar cartolina, folha de papel, canetinha, giz de cera, lápis de cor, 
recortes de revista ..Quanto mais criativo, mais divertido vai ficar! 
CAPRICHE !! 
Tire uma foto da sua atividade e poste hoje no grupo do whatsapp. O 
escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. CAPRICHE !! MÃOS NA MASSA !! 
SEMPRE ALERTA 


