
Atividade para o Ramo Pioneiro

JOGO DO POWERPOINT

Informações:
Duração: mínimo: 30m; máximo: 1h30m (dependendo da quantidade de pessoas)
Local: online ou presencial
Participantes: mínimo 2; máximo 10 pessoas
Atividade Online: ( x ) SIM    (    ) NÃO

Materiais Necessários:
● Acesso a uma plataforma para reuniões virtuais (Meet, Zoom, Discord)
● Projetor de imagem Microsoft Powerpoint (ou outro aplicativo para fazer

slides)
● Pasta no Google Drive (ou equivalente)

Áreas de Desenvolvimento:
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de
desenvolvimento:

● Intelectual
● Social

Desenvolvimento da Atividade
● 1.ª etapa: cada pessoa deve confeccionar uma apresentação em PowerPoint

de até 5 minutos de duração (como se fosse um trabalho escolar/acadêmico)
sobre o tema mais aleatório possível. Tenham certeza que a capa e o nome
não revelem seu conteúdo.

● 2.ª etapa: colocar as apresentações numa pasta no Google Drive
● 3.ª etapa: no dia da atividade, abram essa pasta, e um jovem por vez

escolhe uma apresentação que não seja a sua para apresentá-la ao grupo
como se estivesse em uma banca de conclusão de curso (TCC). Deve
apresentar da forma mais séria que conseguir e responder às perguntas dos
demais como se entendesse completamente do assunto e tivesse
conhecimento prévio do conteúdo dos slides.

● 4.ª etapa: ao final das apresentações, todos votam para decidir o vencedor,
considerando a forma como apresentou, a postura e o “profissionalismo”.
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Variações
● Fazer apresentações temáticas, combinando uma atividade em que o tema de

todos será o mesmo: acampamentos, preconceitos, algum tema polêmico, o
curso que estão fazendo/desejam fazer, ou montando um projeto de
relevância, etc... Enfim... “é permitido abusar da criatividade”.

● Fazer os slides em duplas, ou com equipes de interesse, criando interações
entre os jovens.

Dicas
● https://www.youtube.com/watch?v=kiPNGST8W48&t=84s : link de um vídeo

(não escoteiro), com dicas de temas para as apresentações, que inspirou a
elaboração da atividade.

● Fazer do momento “uma interpretação”: fingir que estão em um congresso,
referindo-se aos outros como doutores, por exemplo.

● O responsável pela atividade combina o dia – antes da atividade – para que
os slides sejam encaminhados.

● Estipular regras para manter o ambiente agradável, como proibir o uso de
nudez, palavrões ou atitudes preconceituosas, tanto na apresentação quanto
nos slides.

Colaboraram na elaboração desta ficha
Pioneira Luma Fernandes Garcia da Silva – Clã Kadarso de Kichute – GE Guarani
046PR
Pioneira Vitória Nascimento – Clã Pé Vermelho – GE Verde Vale 003 PR
Mestre Henrique Nascimento – Clã Pioneiro Zilda Arns – GE Novo Horizonte 195 PR
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