Ramo: Escoteiro

“Viagem ao Mundo do Castelo Rá-TimBum: Caça ao Tesouro”
Informações:
Duração: 1hora e 20 minutos
Local: Preferencialmente em ambiente aberto.
Participantes: sem limites

Área de Desenvolvimento:
Físico, Caráter e Intelectual

Programa Geral da Atividade:
Tempo

Atividade

Responsável

10 min

IBOA

1h40min

“Viagem ao Mundo do Castelo RáTim-Bum: Caça ao Tesouro”

10 min

Encerramento

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 com acesso à internet, 1 grupo de whatsapp para cada
patrulha, link da exposição virtual castelo Ra-tim-bum:
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http://www.fotosintese360.com.br/tour/ratimbum?utm_source=b
logsaopauloparacriancas&utm_medium=site_sppc&utm_campaign
=exposicao_virtual_castelo_ra_tim_bum

Recursos humanos necessários:
06 escotistas, porém pode ser adaptado conforme a disponibilidade.

Descrição da atividade:
 Esta atividade tem como objetivo desenvolver o Marco Simbólico do
Ramo Escoteiro em suspensão de atividades presenciais. Cada um de
sua casa, reunidos por patrulha em um grupo de WhatsApp ou outro
app parecido, os jovens irão visitar a exposição virtual do Castelo RáTim-Bum, disponível gratuitamente através do link citado nos
materiais. A visita será uma aventura feita em forma de caçada, cada
escotista terá um conjunto de perguntas que as patrulhas deverão
encontrar a resposta pela exposição, a fim de conquistar um pedaço
do tesouro (um pedaço de uma frase de BP), ao final vence a patrulha
que completar a frase primeiro. Porém, estimula-se que todas as
patrulhas finalizem o tesouro.
 Ao início da atividade as patrulhas recebem uma carta prego
ilustrando e explicando o desenrolar da atividade. Nela contém:
1) O link que devem acessar,
2) Orientação para patrulha eleger um membro para ser o “Explorador”
que terá a função de encontrar o próximo escotista a quem devem
procurar a cada pedaço do tesouro conquistado.
3) O nome do primeiro escotista a quem devem contatar para iniciar a
caçada.
 Para início da aventura, o Explorador deve entrar em contato com o
escotista designado através de mensagem no WhatsApp, se
identificando como o explorador da patrulha “tal”. A partir deste
momento o escotista se dirige ao grupo WhatsApp da patrulha e
realiza uma pergunta que os jovens devem buscar a resposta pelo
Castelo. Dada a resposta correta, o escotista realiza a segunda
2

pergunta e assim por diante.
 Ao restar somente a última pergunta do seu conjunto de perguntas, o
escotista parabeniza a patrulha e entrega o pedaço do seu Tesouro,
então realiza a sua última pergunta e diz que não tem a resposta
correta, e que o Explorador deverá encontrar outro escotista que
tenha a resposta para a pergunta feita.
 Ao encontrar o próximo escotista, este se dirige ao grupo da patrulha
e então inicia-se um outro conjunto de perguntas.
 O desenrolar da atividade se dá dessa forma, cada escotista realizando
seu conjunto de perguntas (como se fossem rodadas de bases) para
uma determinada patrulha, até todos conquistarem todas as partes
do tesouro.
 Por final, quando a patrulha estiver em sua última “rodada”, o escotista
avalia a resposta da última pergunta também e orienta que a patrulha
coloque as frases conquistadas em ordem.

Dica:
- Pode-se adaptar a quantidade de perguntas a cada conjunto a fim de
adequar ao número de aplicadores e participantes, dada a realidade de
cada Tropa Escoteira.

Ficha de atividade elaborada por:
Tropa Escoteira Xavante, GE 216°/SP, Região Escoteira de São Paulo.
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ANEXOS
ANEXO 1: Carta Prego

BEM VINDOS A NOSSA VIAGEM PELO MUNDO DO CASTELO !!
Olá, Patrulha ______.
Leia todas as orientações com sua patrulha antes de iniciar a atividade:
Plift ploft stil, a porta se abriu...
A aventura será uma caçada online, vocês receberão as perguntas de cada
Chefe e deverão, por Patrulha, caçar as respostas pelo Castelo, e responder
ao Chefe que perguntou.
A Patrulha deve eleger AGORA um membro para ser O AVENTUREIRO. O
AVENTUREIRO terá a função de encontrar o Chefe que dará as perguntas
para a Patrulha. Para isso, ele deve entrar em contato pelo WhatsApp
privado para os Chefes que estão presentes na atividade.
Ao encontrar o Chefe certo, este fará as perguntas pelo grupo de
WhatsApp.
A cada conjunto de respostas certas vocês receberão um pedaço de um
Tesouro, guardem esse pedaço e ao final da caçada vocês devem colocálas em ordem para formar um texto.
Para iniciar sua aventura vocês devem procurar pelo Chefe _______.
Agora, cada um de vocês deve entrar no link abaixo para começar sua
aventura, juntos, através do mundo do Castelo:

http://www.fotosintese360.com.br/tou
r.asp?site=http://www.fotosintese360. com.br/tour/ratimbum
LEMBREM-SE DE TRABALHAR SEMPRE EM EQUIPE!
BOA VIAGEM PELO MUNDO DO CASTELO RÁ-TIM-BUM!
ANEXO 2: Sugestão de Divisão do Chefes e de Perguntas
(Observação: as respostas estão entre parênteses logo após as perguntas)
Escotista 1:
4

1) Qual a altura da Adelaide? (38cm).
2) Em que ano começou a ser exibido o Castelo Rá Tim Bum? (1994).
3) Qual a cor do telefone na abertura? (Azul)
4) Qual o nome do gato da biblioteca e quais suas cores? (Pintado, laranja e
branco).
5) Quantas espécies de animais aparecem no vídeo do laboratório?(4,
porém o escotista não oferece essa resposta)
Pedaço do Tesouro:
“Entusiasmo e decepção são partes integrantes da nossa existência.”
Escotista 2:
6) Quantas espécies de animais aparecem no vídeo do laboratório? (4).

Observação: Pergunta dada na rodada anterior, explorador buscará por ela.
7) Qual foi o primeiro cientista a usar o estetoscópio? (Perônio).
8) Qual o nome dos moradores que vivem no esgoto? (Godofredo e Mau).
9) A máquina que o Nino está consertando tem qual função? (Fazer música).
10) Quais as palavras foram ditas por uma garota de roupa florida? (Rir –
mentir, porém o escotista não oferece essa resposta).
Pedaço do Tesouro:
“Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas”
Escotista 3:
11) Quais as palavras foram ditas por uma garota de roupa florida? (Rir –
mentir, porém o escotista não oferece essa resposta).

Observação: Pergunta dada na rodada anterior, explorador buscará por ela.
12) Que instrumentos você encontra pendurados no ninho do castelo?
(Clarinete, Violino, Baixo, Oboé, Bandolim e Trompete).
13) Qual o tema do papel de parede da sala “Lareira”? (Mapa mundi/Atlas).
14) Qual personagem está na sala do Etevaldo, além dele? (Etcetera).
15) Em quantos pedaços o Zequinha divide seu lanche? (10, porém o
escotista não oferece essa resposta).
Pedaço do Tesouro:
“Altos e baixos, alegria e tristeza,”
Escotista 4
16) Em quantos pedaços o Zequinha divide seu lanche? (10).

Observação: Pergunta dada na rodada anterior, explorador buscará por ela.
5

17) Como é o nome da Serpente que aparece na cozinha? (Celeste).
18) Quem foi o irmão que ficou preso no buraco assoviador? (Purunga).
19) Do que é feito o papel de parede do quarto do Nino? (História em
quadrinho).
20) O castelo foi construído em volta de quê? (Da árvore da Celeste, porém
o escotista não oferece essa resposta).
Pedaço do Tesouro:
“Lute sempre para melhorar e alegre-se com suas conquistas.”
Escotista 5:
21) O castelo foi construído em volta de quê? (Da árvore da Celeste).

Observação: Pergunta dada na rodada anterior, explorador buscará por ela.
22) Qual o título do livro verde apoiado na parede do quarto do Nino?
(Maravillas de la vida Animal/Maravilhas da vida animal).
23) Como é o nome do príncipe da história contada por Morgana? (Tuí).
24) Complete a frase prestando atenção nos passarinhos: “Esse som é o
som do________.” (Piano).
25) Quem vive no lustre do castelo? (As fadas Lana e Lara, porém o escotista
não oferece essa resposta).
Pedaço do Tesouro:
“aos problemas que tiveram de vencer.”
Escotista 6
26) Quem vive no lustre do castelo? (As fadas Lana e Lara).

Observação: Pergunta dada na rodada anterior, explorador buscará por ela.
27) Que tipo de planta mordeu a mão do Dr. Abobrinha? (Girassol).
28) Quantos livros tem na biblioteca? (1005).
29) Sobre o que é o livro vermelho que o Dr Vitor está lendo? (Astronomia).
30) Qual a altura da Adelaide? (38cm).
Pedaço do Tesouro:
“Se você acha que é possível ter uma vida perfeita, viverá em eterna
frustração.”
Tesouro Completo:
Se você acha que é possível ter uma vida perfeita, viverá em eterna
frustração. Altos e baixos, alegria e tristeza, entusiasmo e decepção são
partes integrantes da nossa existência. Lute sempre para melhorar e
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alegre-se com suas conquistas. Muitas pessoas devem a grandeza de suas
vidas aos problemas que tiveram de vencer.
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