
Ramo: Sênior 

Informações: 
Duração: 2 h 30 min. 
Local: Definido pelo aplicador 
Participantes: de acordo com a Resolução 

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

Programa Geral da Atividade: 

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. 

Tempo Atividade Responsável

10 minutos IBOA

10 minutos Quebra Gelo: Canção Can can 
canguru

50 minutos Atividade 1: Pioneiria de Palito

30 minutos Jogo: Quem sou eu?

40 minutos Atividade 2: Orientação de 
Azimute

10 minutos Encerramento
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Jogo Quebra Gelo: Canção Can can canguru 
 

Área de aplicação da atividade:  
- Área ou espaço amplo ou aberto para que se mantenha o distanciamento 

 
Recursos Materiais Necessários:  

Recursos Humanos Necessários  
- Escotista responsável pela aplicação 

Desenvolvimento: 
- Cada um em seu canto cantando e dançando 

Material de Referência:  
- Cancioneiro 
- http://encurtador.com.br/uxKNQ 

Atividade 1: Pioneiria de Palito 

Área de aplicação da atividade:  
- Área ou espaço amplo ou aberto para que se mantenha o distanciamento 
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Recursos Materiais Necessários:  
- Palito de churrasco (o escotista deverá fazer a separação por jovem em kit 
individual); 
- Linha escura ou barbante fino escuro; 
- Imagens de 3 (três) pioneirias montadas impressos.  

Recursos Humanos Necessários:  
- Escotista responsável pela aplicação 

Desenvolvimento:  
- Cada jovem deverá ter como referências as imagens e realizar as três 
pioneirias após autorização de início para a atividade pelo Escotista. Cada 
uma com grau de dificuldade diferente, valendo pontos (1000, 500 e 300 
por exemplo) 

Material de Referência: 

Sugestões. 
https://www.facebook.com/567316300429961/posts/639743356520588/ 
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Jogo: Quem sou eu? 

Recursos Materiais Necessários:  
- Papel, plástico e caneta (o responsável deverá preparar o material e 
higienizar corretamente antes de entregar aos jovens) 
  

Recursos Humanos Necessários  
- Escotista responsável pela aplicação 

Desenvolvimento: 
- Os jovens deverão ser divididos em duplas, respeitando o distanciamento 
de 2 metros um do outro e cada dupla receberá de maneira segura dois 
cartões com nomes de filmes. A primeira dupla deverá fazer mímica para 
as demais de um dos filmes. As demais duplas, para poder “arriscar o 
chute”, deverão correr até o ponto estipulado pelo escotista (um ponto 
diferente para cada jovem) e quem bater primeiro terá direito a “dar o 
chute”. A dupla que acertar receberá 1000 pontos. Em seguida uma nova 
dupla deverá fazer a mímica.   
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Material de Referência:  
- Jogo Imagem e Ação 

Sugestões:  
- Esqueceram de mim 
- De volta para o futuro 
- O exterminador do futuro 
- X-men 
- A liga da justiça 
- Harry Potter 
- Senhor dos Anéis 
- Piratas do Caribe 
- Titanic 
- Mulher maravilha 
- O auto da Compadecida  
- Até que a sorte nos separe 
- Crepúsculo 
- Minha mãe é uma peça 
- Velozes e Furiosos 
- Tropa de Elite 
- Mogli – O menino Lobo 
 

Atividade 2: Orientação de Azimute 

Área de aplicação da atividade:  
- Área ou espaço amplo ou aberto para que se mantenha o distanciamento 

 
Recursos Materiais Necessários:  
- Bússola ou celular com aplicativo de bússola individual; 
- Papel e caneta individuais; 
- Trena; 
- Objetos para demarcação de azimute. 

Recursos Humanos Necessários:  
- Escotista responsável pela aplicação 

5



Desenvolvimento:  
- Após aferir o azimute do ponto zero para o ponto 1, o jovem parte para o 
ponto 1 aferindo a distância entre os pontos. Ao chegar no ponto 1 o jovem 
repete o processo do ponto 1 para o ponto 2 e assim sucessivamente. O 
segundo jovem só sai do ponto zero, quando o anterior sair do ponto 1. 
Caso queira complementar a atividade pode ser aferido anteriormente o 
passo duplo de cada jovem individualmente e o mesmo poderá ser 
utilizado para medir a distância entre os pontos. 

Material de Referência: 
- Guia do Desafio Sênior 

Sugestões:  
- O número e o formato podem ser determinados pelo espaço que a Tropa 
tem para realizar a atividade, dentro das normas de segurança. 
- Pode ter formato de cruz, de X, de pentágono e etc 
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