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Ramo: Escoteiro 

VOCÊ TAMBÉM PODE 
 

Informações: 
Duração: 2h00. 

Local: Online (Cada um em sua casa!) 

Participantes: Mínimo 1 participante Máximo Ilimitado  

 

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

 

Programa Geral da Atividade: 
 

Tempo Atividade Responsável 

15 min IBOA  

1h30min “Você também pode”  

15 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: 

 Cartolina ou folha sulfite, material para desenho (lápis, canetinha, 
giz), celular. 
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Recursos humanos necessários: 

Pelo menos 01 escotista, porém pode ser adaptado conforme a 

disponibilidade. 

 

Descrição da atividade: 

● TEMA PROPOSTO: Pesquisar sobre mulheres que se destacaram na 
história do nosso país, pessoas que trabalharam pela paz no Brasil, e 
pessoas que se sobrepuseram em momentos difíceis, 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. Os 
temas auxiliam o jovem a se manter envolvido com o 
desenvolvimento de suas etapas e as variadas formas de 
apresentação proporcionam o desenvolvimento manual, criatividade 
e capricho do jovem. 

● APLICANDO A ATIVIDADE: Aplicador envia carta prego previamente 
elaborada para os participantes. Nessa carta contém as seguinte 
tarefas:  

1. 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. 

2. O jovem deve buscar conhecer a história de alguém que trabalhou 
pela paz no Brasil e gravar um vídeo contando sobre essa pessoa, em 
que época viveu, um pouco sobre sua história e o seu trabalho 
desenvolvido. 

3. O jovem deve buscar conhecer a história de alguém que se 
sobrepôs a momentos difíceis, e criar um poema homenageando 
essa pessoa, após isso deve postar sua atividade no grupo do 
whatsapp. 
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Dica: 

- Pode ser desenvolvida uma Hashtag da atividade online da tropa, ou 

possibilitar outras formas de apresentação. 

 
Ficha de atividade elaborada por:   

Adaptado por Adriana Ferreira Coelho Teixeira.  
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ANEXOS:   

Carta 1 – Mulheres do Brasil: 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 

 
Carta 2 – Superando momentos difíceis: Agora que você já conheceu a 
história de alguma mulher que foi muito importante para o Brasil, 
queremos que você conte outra... dessa vez sobre alguma pessoa que 
trabalhou pela paz no Brasil! 

Após a pesquisa, você deve gravar um breve vídeo seu contando para a 
tropa o que conheceu sobre essa pessoa! E poderá também assistir os 
vídeos dos seus irmãos escoteiros contanto sobre outras pessoas !! Procure 
saber informações como o nome da pessoa, em que época ela viveu, e um 
pouco sobre sua história e o que fez de trabalho pela paz no Brasil! Abuse 
da sua criatividade, você pode estar usando o lenço do Ipanema ou até o 
uniforme !! O vídeo deve ser postado hoje no grupo do whatsApp da Tropa. 
 
Carta 3 – Superando momentos difíceis: Ufa!! Só no dia de hoje já 
conhecemos histórias incríveis de pessoas que foram muito importantes 
para a história do nosso país. E pudemos entender que em cada época do 
Brasil tivemos pessoas corajosas e brilhantes batalhando por algum 
objetivo na vida!  
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Vamos olhar agora para alguém que se sobrepôs a algum momento difícil. 
Essa pessoa pode ser alguém famoso, que entrou para a história, ou pode 
ser alguém que você conheça e admire por ter vivenciado alguma 
dificuldade e se sobressaído dessa situação de uma forma bacana. Para 
homenagear essa pessoa você deve escrever um poema contando um 
pouco da história que essa pessoa viveu. O poema pode ser postado no 
grupo da tropa ou escrito, ou você pode gravar um vídeo declamando seu 
poema! 
 
Carta 4 – Você também pode: Quantas histórias bacanas conhecemos hoje 
sobre pessoas que, diante de uma dificuldade ou objetivo, deram seu 
melhor e superaram obstáculos em suas vidas, não é? 

Cada uma dessas pessoas era como nós!! Foram mães, pais, filhos, irmãos, 
amigos, igualzinho a nós!! Essas pessoas buscaram conquistar seus 
objetivos e batalharam pelo que acreditavam ser o melhor para elas e para 
as pessoas ao seu redor!! 

E você?? Está buscando conquistar o que em sua vida? Em que você 
acredita? Quais são seus objetivos??  

Aproveite o seu momento, vá em busca de seus objetivos!! Você é capaz, 
igualzinho a história de cada uma dessas pessoas!! VOCÊ PODE!! 


