Atividade para o Ramo: Sênior

Fogo de Conselho (virtual)
Informações:
Duração: Recomendado no máximo 1 hora de duração
Local: Online
Participantes: Membros da Tropa
Atividade Online: ( X ) SIM ( ) NÃO

Materiais Necessários:
Programa para aplicação de reunião ou atividade online, como Zoom, Google
Meeting ou Microsoft Teams, entre outros.

Áreas de Desenvolvimento:
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de
desenvolvimento: Social, Intelectual, Espiritual.

Desenvolvimento da Atividade
Esse Fogo de Conselho “Virtual”, tem a principal finalidade de unir ainda mais os
jovens e Escotistas da Tropa neste momento tão difícil de pandemia.
Ele pode ser feito durante um Acampamento on-line ou mesmo em um término de
Ciclo, sendo uma atividade normal.
Como fazer:
Em Corte de Honra, definir os jovens quem será ou serão o (s) Mestre (s) de
Cerimônia. Estes jovens definirão como querem fazer a atividade: esquetes,
canções, historias, momentos de reflexões, testemunhos dos jovens e etc.
Após definido qual será o padrão usado, repassar às Patrulhas e pedir que preparem
para o dia do Fogo a atividade definida, já com o tempo máximo de cada
apresentação. Recomenda-se que seja simples essas atividades, pois como vai
utilizar a internet, a variação de cada conexão pode atrapalhar o bom andamento.
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Aos Escotistas, ficam as seguintes atribuições:
- Procurar na internet (Youtube), vídeo com uma fogueira acesa (interessante editar
o vídeo para que ele dure o Fogo de Conselho inteiro), após o Chefe de Seção
declarar aberto o fogo, colocar esse vídeo.
- Cadeia da Fraternidade: para que o jovem não se sinta sozinho nesse momento,
peça que o mesmo convide os familiares.
- Canção da Despedida: pode-se colocar a canção com letra ou simplesmente o
instrumental, assim todos podem cantar juntos. Nesse momento, todos com áudio
aberto.
- Momento do Chefe – pode ser usado, porem algo mais breve que o convencional e
de simples entendimento.
A ordem das apresentações, deverão ser definidas com antecedência e repassada
aos Monitores. Dessa maneira, temos uma economia de tempo e a atividade
transcorre com mais tranquilidade
Pedir aos jovens e Escotistas, que todos estejam com a luz em casa apagada.
Utilizar lanterna ou lanterna do celular virado para cima, próximos ao computador,
laptop, celular e etc. Com isso, cria-se um ambiente mais agradável e que levará a
lembrança de um local de Fogo de Conselho em Acampamento presencial.

Variações
Recomenda-se algo simples, porém com muita emoção.

Dicas
Ao invés de fazer um Fogo de Conselho no método normal (esquetes, canções,
brincadeiras), utilizar e histórias do Escotismo, conversas “ao pé do fogo”,
testemunhos dos Escotistas e jovens. Esses métodos, acabam criando um ambiente
com muito sentimento entre todos.

Colaboraram na elaboração dessa ficha
Kleber Broch – GE Santos Dumont – 20/PR - Coordenador Adjunto do Ramo Sênior
UEB/PR

2

