Atividade para o Ramo: Escoteiro

Blog “Rio da minha região”
Informações:
Duração: 01 semana
Local: Casa
Participantes: mínimo: 04 - máximo: 32
Atividade Online: ( X ) SIM ( ) NÃO

Materiais Necessários:
Google
Google Earth.
Site de criação de Blogs

Áreas de Desenvolvimento:
Intelectual e Social
Nesta atividade os jovens serão introduzidos a temática de recursos
hídricos, hidrografia, meio ambiente e coordenadas geográficas, onde
pesquisarão sobre o principal rio de sua região bem como de sua fauna e
problemas ambientais. Farão este trabalho, na forma de um blog e
divulgarão em suas redes sociais mostrando para sua comunidade o
resultado de suas pesquisas.

Desenvolvimento da Atividade
(Descrever, detalhadamente, o passo a passo para o desenvolvimento da atividade)

Nesta atividade os escoteiros e escoteiras terão de criar um blog falando
sobre o principal rio de sua região, neste blog eles terão que fazer os
seguintes registros:
a) Definição do que é um rio.
b) Localização do rio (coordenadas geográficas) e fotos obtidas no
Google Earth;
c) Nascente e onde ele desagua (coordenadas geográficas e com fotos);
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d) Espécies da fauna nativa (com fotos);
e) Se apresenta algum problema ambiental (se possível colocar
imagens), citar qual e se está sendo trabalhado para minimizar esse
problema, etc;
Para a criação do blog fica as seguintes sugestões de sites:
1) Medium (https://medium.com)
2) Blogger (pertencente ao Google. https://www.blogger.com)
3) Tumblr (https://www.tumblr.com)
Após a criação do blog a equipe deve divulgar ele nas suas redes sociais
convidando as pessoas conheçam e façam contribuições na melhoria do
blog.

Variações
(Descrever outras formas e variações de como essa atividade pode ser aplicada, caso
haja)

Além dos rios, pode ser usados represas, lagos e lagoas como recursos
hídricos na montagem do blog.
Caso a região possua mais de um rio importante os escoteiros e escoteiras
poderão falar sobre mais de um no blog.

Dicas
(Incluir aqui dicas e outras informações que possam ser relevantes para aplicação da
atividade)

Colaboraram na elaboração dessa ficha
(Incluir o nome de todos os colaboradores que ajudaram na elaboração desse material)

Leonardo Ribeiro Martins
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