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Ramo: Escoteiro 
 
Informações: 
Duração: 2 horas 
Local: Local aberto 
Participantes: 32 pessoas 
 

Área de Desenvolvimento: 
Intelectual, Social, Afetivo, Espiritual, Caráter 
 
 

Programa Geral da Atividade: 
 
Tempo Atividade Responsável 

15 Abertura Escotista A 
15 Jogo Quebra Gelo Escotista B 
30 Talk Show – Caio Viana Martins Escotista A 
15 Canção Tradicional Escoteira Escotista B 
30 Escrevendo a Nossa história Escotista A 
15 Encerramento Escotista B 

 
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.  
 
 

Jogo Quebra Gelo 

 
Recursos Materiais Necessários:  
- Espaço gramado amplo; 
- Pedra, Papel e Tesoura. 
 
Recursos Humanos Necessários:  
Escotistas envolvidos na atividade 
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Desenvolvimento: 
Cada um em seu canto cantando e dançando 
 

Progressão Pessoal: 
Pista e Trilha – Competência Física 2 - Participo das atividades 
organizadas por minha patrulha cuidando para não colocar em risco 
minha saúde e a de meus companheiros.  
Pista e Trilha – Competência Física 6 - Realizo regularmente uma 
atividade física ou o esporte que escolheu.  
Pista e Trilha – Competência Intelectual 11 - Conheço e canto algumas 
canções e danças tradicionais do Movimento Escoteiro e de sua Tropa, em 
especial, o Hino Alerta.  
 

Talk Show – Caio Viana Martins 

 
Recursos Materiais Necessários:  
- Papel, caneta; 
- Celular para gravar; 
- Materiais para improviso; 
 
Recursos Humanos Necessários:  
- Escotista aplicando a atividade; 
- Escotista observando as medidas de segurança. 
 
Desenvolvimento: 
Cada patrulha deverá montar um roteiro de entrevista, estilo Talk Show, 
em que farão uma entrevista com Caio Viana Martins. As patrulhas 
deverão escolher o nome do Talk Show, o nome do apresentador, e 
apresentar uma esquete em que farão as perguntas sobre a História da 
Vida de Caio Viana Martins. Cada patrulha será responsável por gravar o 
programa em um celular para posteriormente divulgar nas redes sociais 
da patrulha.  
 

Progressão Pessoal: 
Pista e Trilha – Competência Física 2 - Participo das atividades 
organizadas por minha patrulha cuidando para não colocar em risco 
minha saúde e a de meus companheiros. 
Pista e Trilha – Competência Física 6 - Participo de diversos jogos com sua 
patrulha e Tropa respeitando as regras e aos demais participantes. 
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Canção Tradicional Escoteira 

 
Recursos Materiais Necessários:  
- Papel, caneta; 
- Cancioneiro. 
 
Recursos Humanos Necessários:  
- Escotista aplicando a atividade 
- Escotista observando as medidas de segurança. 
 
Desenvolvimento: 
Cada patrulha deve buscar em seus cancioneiros, memória ou livro de 
patrulha, quais canções escoteiras do passado faziam sucesso e que os 
represente pela letra, ainda hoje. Deverão descobrir a melodia e tentar 
reproduzir em patrulha.  
 

Progressão Pessoal: 
Pista e Trilha – Competência Física 2 - Participo das atividades 
organizadas por minha patrulha cuidando para não colocar em risco 
minha saúde e a de meus companheiros. 
Rumo e Travessia – Competência Intelectual 11 - Manifesto meus 
interesses e aptidões artísticas, contribuindo com o bom ambiente nas 
atividades. 
Pista e Trilha – Competência Desenvolvimento do Caráter 18 – Procuro ser 
alegre, mesmo nos momentos difíceis, compartilho minha alegria com os 
outros respeitando a todos. 
  
 

Escrevendo a Nossa História 

 
 
Recursos Materiais Necessários:  
- Livro de Patrulha; 
- Papel e caneta; 
 
Recursos Humanos Necessários:  
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- Escotista aplicando a atividade 
- Escotista observando as medidas de segurança. 
 
Desenvolvimento: 
A patrulha deve se reunir em ambiente aberto e contar, um por vez, uma 
história escoteira que vivenciou durante o isolamento e que marcou sua 
vida escoteira. Depois de ouvirem as histórias, a patrulha deverá atualizar 
o Livro de Patrulha com essas histórias. 
 

Progressão Pessoal: 
Pista e Trilha – Competência Física 2 - Participo das atividades 
organizadas por minha patrulha cuidando para não colocar em risco 
minha saúde e a de meus companheiros.  
Pista e Trilha – Competência Social 32 - Participo da definição das metas e 
decisões nas diferentes equipes que participo, assumindo as 
responsabilidades que me cabem.  
 

 
Ficha de atividade elaborada por:   
Gabriel Batata, Região Escoteira de São Paulo.  
 


