
Ramo: Sênior 

Informações: 
Duração: 2 h  
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: Maracatá

30 minutos Atividade 1: Futebol de cadeira

20 minutos Jogo: Amigo com qualidades

30 minutos Atividade 2: Ar, Terra e Mar

10 minutos Canção: Alabum Chica Bum

10 minutos Encerramento
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Jogo Quebra Gelo: Maracatá 
 

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:  
 Link da música:  

https://www.youtube.com/watch?v=hiwTnAqDKfg 
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Atividade 1: Futebol de cadeira  

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

 
Recursos Materiais Necessários:  
- Cadeiras; 
- Bola de futebol; 
- Materiais para marcação no solo .  

Recursos Humanos Necessários:  
- Escotista responsável pela aplicação 

Desenvolvimento:  
- Marcações como as de um campo de futebol ou quadra de futebol de salão. Os 
jogadores não podem ficar a menos de 1,5 m uns dos outros.  
As equipes podem reunir-se previamente para definir suas táticas.  
Cada um pega sua cadeira e senta-se nela em algum lugar do campo. Para 
mover a cadeira, somente com autorização do juiz.  
Os jogadores passam a bola entre si e buscam fazer gols. Como no futebol, só 
podem tocar na bola com os pés (e neste jogo, somente estando sentados na 
cadeira).  
Pode ser jogado em tempo único ou com dois tempos, com mudança de campo e 
de saída.  
Se houver empate, pode-se fazer disputa de pênaltis.  

Material de Referência: 
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Jogo: Amigo com qualidade 

Recursos Materiais Necessários:  
Nenhum 
  

Recursos Humanos Necessários  
- Escotista responsável pela aplicação 

Desenvolvimento: 
Dispõem-se os participantes em círculo, obedecendo a distâncias de segurança 
(1,5-2m) entre si. Um deles inicia, dizendo ao seu parceiro da direita: “Você é 
meu amigo e é (adjetivo iniciado com a letra inicial do nome do companheiro)”. 
Este passa ao próximo, da mesma forma, e assim rodando pelo círculo. Quem 
demorar ou errar a letra vai para outro círculo ou é eliminado.  
Variação: começar o adjetivo com a letra A, e os participantes sucessivamente 
usam as letras do alfabeto (esta variação é o jogo em sua descrição original no 
livro).  

Material de Referência:  

Sugestões:  
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Atividade 2: Ar, Terra e Mar 

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

 
Recursos Materiais Necessários:  
Nenhum 

Recursos Humanos Necessários:  
- Escotista responsável pela aplicação 

Desenvolvimento:  
Dispõem-se os participantes em círculo, obedecendo a distâncias de segurança 
(1,5-2m) entre si. Quem inicia o jogo diz ao parceiro à sua direita AR, TERRA ou 
MAR.  
O perguntado deve responder com um animal do ambiente indicado (se do AR, 
ave; se da TERRA, animal terrestre – excluídos insetos –; e se do mar, animal 
marinho). Passa então a pergunta ao próximo.  
Quem demorar ou responder errado é eliminado. Acabando a rodada do jogo, 
poderão repetir. 

Material de Referência: 
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Sugestões:  

Canção: Alabum Chica Bum 
 

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:  
 Link da música:  

https://www.letras.mus.br/cancoes-escoteiras/632555/#radio:cancoes-
escoteiras 
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Letra da música: 
Alabum chica bum!(bis) 
Alabum chica alca chica alca, Alabum!(bis) 
Ooh!(bis) 
Ooh, yes!(bis) 
E vamos mais uma vez?(bis) 
Só que agora é... 
(mais alto, baixinho, etc...) 

Referências: Mais jogos com distanciamento – Uma coletânea acrescida - 
Atividades Escoteiras em situação de pandemia – Mais Jogos – Parte II - 
União dos Escoteiros do Brasil – Região de Minas Gerais.
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