
Atividade para o Ramo: Pioneiro

Júri Simulado

Informações:
Duração: 2h (podendo se estender, conforme o interesse dos jovens)
Local: Online
Participantes: mínimo 10, sem limite máximo
Atividade Online: ( X ) SIM    (    ) NÃO

Materiais Necessários:
Papel, lápis, caneta, computador e celular (opcional: adereços)

Áreas de Desenvolvimento:
Esta atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de
desenvolvimento: Intelectual, Social, Afetivo, Caráter.

Desenvolvimento da Atividade
Escolhe-se um caso fictício ou real, como, por exemplo, “o Papai Noel roubou pão na
casa do João”, que será julgado pelo seu ato, ou seja, será feita a simulação desse
julgamento.

Com no mínimo uma semana de antecedência, encaminhar aos participantes a
explicação, em linhas gerais, sobre o júri, atribuindo os papéis que deverão
desempenhar – defesa, acusação, testemunhas e réu – para que pesquisem e se
preparem para a simulação.

A defesa e a acusação devem preparar o caso, criando evidências, argumentos,
perguntas e apontamentos para inocentar ou condenar o réu. Isso tudo deverá estar
em uma lista de provas encaminhadas ao responsável pela atividade, no máximo,
até um dia antes, eliminando assim a possibilidade de se criar provas na hora e
provas que se sobrepõem.

A escolha das testemunhas deve considerar que os dois lados contem com uma
defesa (Exs.: Mamãe Noel, João, Rena 1, etc.).  As testemunhas também deverão
preparar previamente uma ficha com sua história, não podendo, na hora do
julgamento, contradizer os dados nela colocados.
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O escotista que aplicar a atividade fará o papel de juiz; portanto, deve coordenar
a “sessão”, dando direito à palavra, ou não, validando, ou não, as evidências.

Após a apresentação do caso, dos argumentos, provas, testemunhos, etc., o juiz,
juntamente com os jurados (pelo menos duas pessoas devem compor o júri), se
isolam e, com base nas evidências, decidem se o réu é culpado ou inocente. Depois,
retornam ao local da sessão para comunicar o veredito aos presentes, inclusive os
fatores que levaram à decisão.

Dicas
Observar a participação dos jovens, o espírito esportivo, a competitividade, o
trabalho em equipe, a capacidade argumentativa, criatividade e caráter.

Colaboraram na elaboração desta ficha
Pioneira Giovanna Beigrovicz, do Clã Irezumi – GE Takashi Maruo 188/PR
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