Ficha de atividade 1
“Abrace Mais”
Ramos: todos
Local: praças, parques
Duração: uma manhã ou tarde

• Introdução
A “Free Hugs Campaign” (Campanha do Abraço Grátis) é uma iniciativa iniciada em 2004 e amplamente divulgada em 2006
por meio de um vídeo no YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=diccc7je8tg). A mensagem que o vídeo quer passar
é que, as vezes, um abraço é tudo o que nós precisamos. “Free hugs” é uma história real de Juan Mann, o homem que se
encarregou da solene missão de sair por aí abraçando estranhos na tentativa de trazer novamente o brilho para a vida das
pessoas nessa época de pouco convívio social e falta de contato humano. O efeito que a campanha dos abraços criou foi
fenomenal.
Não há nada melhor do que um abraço! Essa campanha repercutiu por todo o mundo, inclusive alguns grupos escoteiros
já realizaram atividades como essas. E os resultados são sempre o mesmo, o sorriso e a vontade de retribuir mais e mais
abraços, modificando e melhorando a vida de pessoas até então desconhecidas para nós.
• Desenvolvimento
Organize seu grupo e sua patrulha, chame a chefia e vá até um parque ou uma praça, façam cartazes, levem balões, e
convidem as pessoas a abraçar, tirem fotos de toda a atividade e não esqueçam de depois relatar essa maravilhosa experiência,
lembrando de consultar as pessoas envolvidas sobre autorização para uso das imagens.

Ficha de atividade 2
“Era uma vez...”
Ramos: Escoteiro, Sênior e Pioneiro
Local: abrigos, creches, hospitais
Duração: uma manhã ou tarde

• Introdução
Até pouco tempo, todos nós adorávamos quando nossos pais e professores da escola liam historinhas, criavam e contavam
contos para nós. Através das histórias infantis, a criança aprende valores e se desenvolve, e ainda é assim com os lobinhos no
Movimento Escoteiro.
A história é essencial para incentivar a criatividade e a fantasia, ela nos leva para muitos lugares diferentes, nos transforma em
super-heróis e proporciona momentos incrivelmente mágicos.
• Desenvolvimento
O que propomos nessa ficha é levar um pouco de fantasia para essas crianças que muitas vezes não tem a atenção dos
adultos que as acompanham. Então, que tal se os super-heróis saíssem das revistas e dos livrinhos e fossem contar historinhas
para crianças internas num hospital, ou em um abrigo da cidade?
Ou quem sabe um teatro de fantoches para contar uma história para os alunos de uma creche?
Até mesmo o desenvolvimento de uma história por meio de um teatro ou esquetes.
Uma ótima oportunidade também para incentivar os jovens a criarem suas próprias histórias e depois contá-las para o
próximo.
Sem dúvida alguma seria um dia muito especial para todos eles e para vocês também! E nós, estamos aqui torcendo por sua
ação e pelas fotos desse dia maravilhoso, não esquecendo de consultar a direção do local sobre autorização para uso das
imagens.

Ficha de atividade 3
“Xô doença, xô tristeza”
Ramos: todos
Local: hospitais, Instituição de longa permanência para idosos (ILPI)
Duração: uma manhã ou tarde

• Introdução
Quando ficamos doentes por muito tempo num hospital, os dias demoram a passar, a rotina vai nos deixando enjoados,
entediados e até deprimidos. Assim também acontece com milhares de velhinhos que são abandonados todos os dias por
suas famílias em instituições, passando os dias sozinhos e muitas vezes até adoecendo com essa situação.
Refletindo sobre toda essa situação é que gostaríamos de enviar nossa mensagem de esperança através de cada um de vocês,
devolvendo aos hospitais e instituições, ao menos durante a atividade, um pouco mais de esperança, alegria e fraternidade.
• Desenvolvimento
Nos últimos meses surgiram livros de colorir diferentes daqueles de criança, com desenhos mais difíceis e em vários formatos,
direcionados para adultos, para que ocupem a mente e se livrem da tristeza.
A ideia é que possamos, além de levar a eles um pouco de amor e alegria em uma tarde divertida e uma visita repleta de
abraços, deixar algum legado de nossa passagem, alguma coisa que alegre seus dias e os faça lembrar com carinho do dia que
passamos por lá. Sugerimos a montagem de kits de pintura, com algumas folhas de desenho (talvez criadas pelos próprios
jovens), lápis de cor ou giz de cera, caneta hidrocor e qualquer outro material que possa servir para colorir os desenhos.
Quem sabe até um desenho bem grande que possa ser colorido em conjunto, para depois se tornar um belo quadro para
enfeitar e alegrar o local visitado.
Ficamos por aqui, aguardando mais uma atividade de sucesso com as fotos de vocês e os relatórios, não esquecendo de
consultar a direção do local sobre autorização para uso das imagens.

Ficha de atividade 4
“O amor é contagioso”
Ramos: Sênior e Pioneiro
Local: hospitais
Duração: uma manhã ou tarde

• Introdução
Se você já assistiu ao filme Patch Adams, certamente já fez o link com o nome dessa ficha de atividade, e essa foi a nossa
inspiração.
Para quem ainda não conhece, o filme retrata a história de um médico que ainda na faculdade, inconformado pela falta de
humanidade dos médicos com os pacientes, leva alegria e amor para as pessoas.
Hoje sabemos que a alegria é capaz de curas milagrosas, e temos em todo país pessoas que desenvolvem trabalhos
maravilhosos muito parecidos com o do filme - são os chamados doutores da alegria -, grupos formados por voluntários que
visitam periodicamente crianças internas em hospitais para levar um pouco de alegria e brincadeira.
• Desenvolvimento
Que tal se sua tropa, patrulha ou equipe, se vestir de palhaço e levar um pouco de amor e alegria para crianças e suas famílias
em hospitais?
Temos certeza que será um grande dia para todos, um momento inesquecível.
O filme indicado na introdução também pode servir de inspiração para o desenvolvimento da atividade.
Essa atividade também pode ser realizada em parceria com os grupos de “doutores da alegria” de sua comunidade.
Não esqueçam de nos contar como foi essa experiência, preparando um relatório bem legal e não esquecendo de consultar
a direção do local sobre autorização para uso das imagens.

Ficha de atividade 5
“Sempre Alerta”
Ramos: Sênior e Pioneiro
Local: sindicatos, instituições, empresas, igrejas
Duração: um dia

• Introdução
Diz a Lei Escoteira: O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação” com base
nessa premissa de nossa lei escoteira sabemos que sempre voluntários são bem vindos e sempre trazem com eles, a alegria
do servir!
• Desenvolvimento
Em sua comunidade com certeza existem instituições, empresas, organizações, associações, sindicatos e igrejas e/ou templos
que precisam de algum tipo de ajuda, em eventos ou atividades; que tal conhecermos as necessidades de nossa comunidade
e nos dispormos a ajudá-la da melhor forma possível?
Não se trata aqui de desenvolver uma atividade escoteira junto a entidade escolhida, mas justamente o contrário, contribuir
com a nossa participação em uma atividade promovida e elaborada diretamente pela organização que escolhemos.
É claro que planejamento e conhecimento prévio das nossas tarefas são de extrema importância para o sucesso da atividade.
Então organize sua patrulha ou equipe e ofereça sua ajuda, com certeza será muito bem recebida. Depois nos conte e
compartilhe as fotos desse dia maravilhoso, não esquecendo de consultar a direção do local sobre autorização para uso das
imagens.

Ficha de atividade 6
“Baile da Saudade”
Ramos: todos
Local: clubes, Instituição de longa permanência para idosos (ILPI)
Duração: a noite

• Introdução
Todos nós curtimos música, cantar e dançar, festas, shows, boates.
Assim como nós, jovens, os nossos avós, no tempo da “brilhantina”, também curtiam suas festinhas, com muita música e
danças. Eram os chamados “bailes”.
Quem de nós nunca ouviu histórias dos “bailes”, sempre lembrados com muita saudade pelos mais velhos?
Muitos vovôs e vovós não vivem mais a alegria de um baile, de uma festa, não sabem como é bom se arrumar e ver os amigos,
vivem na solidão dos dias.
• Desenvolvimento
Vamos então juntos, proporcionar a eles um momento único!
Que tal organizar, com a direção da instituição ou de outra organização que desenvolva esse trabalho, um grande baile, uma
grande noite festiva?
As meninas ajudam as senhoras a se vestirem e se maquiarem, e os meninos, junto com os senhores, preparam tudo
(decoração, som, iluminação).
Conversem com a direção do local para saber qual tipo de comida é possível levar, o que pode ser levado de bebida, façam
dessa noite mais que um momento de saudade, um momento inigualável na vida deles.
E se sua tropa tem uma banda, por que não tocar? Façam bingos, sorteios, brincadeiras, e que a alegria da noite permaneça
na vida deles.
Aguardamos os relatórios e as fotos desse dia inesquecível, não esquecendo de consultar a direção do local sobre autorização
para uso das imagens.

Ficha de atividade 7
“Escoteiro por um dia”
Ramos: todos
Local: escolas, parques, praças
Duração: um dia

• Introdução
Muitas crianças admiram o Movimento Escoteiro, outras nem conhecem o que é ser um escoteiro e pensam que somos
aqueles personagens da Disney, ou de filmes americanos. Tem também aquelas crianças que não participam do Escotismo
por falta de conhecimento dos pais, - essas crianças, em sua maioria, tem algum tipo de doença ou de são especiais em seu
desenvolvimento.
Em alguns Estados temos associações que promovem dias especiais para crianças portadoras de câncer, por exemplo,
convidando elas a participarem de parques de diversão, parques temáticos, passeios e outras atividades que proporcionam a
estas crianças conviver com outras realidades.
• Desenvolvimento
O que pretendemos é incentivar sua patrulha e toda a sua tropa, alcateia ou clã pioneiro para convidar crianças especiais para
participar conosco dessa aventura. Quem sabe, armar barracas em um parque, fazer comidas mateiras para um grande lanche
sentados em uma mesa de pioneiria, jogos escoteiros, e todas as outras atividades que nós desenvolvemos e tanto gostamos.
Como lembrança desse dia, que tal presentear os participantes com um nó do coração?
Não esqueça de nos contar tudo que rolou nesse dia, os novos amigos e as fotos, sem esquecer de consultar a direção do
local sobre autorização para uso das imagens.

Ficha de atividade 8
“Cãominhada”
Ramos: todos
Local: praças e parques
Duração: manhã ou tarde

• Introdução
Diz a Lei Escoteira que o escoteiro é bom para os animais, e os cachorros são reconhecidamente os melhores amigos do
homem. Eles transmitem grande amor pelos donos, e a forma que temos de demonstrar todo o nosso amor por eles é, além
do carinho, ficar atento a medidas de cuidado e proteção como prevenção a doenças, vacinação, higiene, visita a veterinário
e castração.
• Desenvolvimento
Que tal seu grupo ou tropa realizar uma cãominhada (uma caminhada com os cãezinhos), chamando a atenção para a
importância da vacinação, castração e cuidados com os animais?
Podem aproveitar a oportunidade para fazer uma campanha de valorização pela adoção de animais abandonados, arrecadação
de ração para alguma instituição ou lar que cuide de animais abandonados.
Esses lares, instituições, ONGs e veterinários devem ser parceiros nessa atividade para que, juntos, levem informações
pertinentes, corretas e importantes a todos da comunidade.
É claro que, ao final, queremos ver uma foto de todos os participantes da cãominhada.

Ficha de atividade 9
“Mestre Cuca”
Ramos: todos
Local: creches, associações, escolas
Duração: uma manhã ou tarde

• Introdução
Hummm!!! Que cheiro bom de comida! Que fome! Quem ai sabe cozinhar? Muitos jovens da idade de vocês não sabem
cozinhar e que bom seria se vocês ensinassem crianças com Síndrome de Down a cozinhar? E porque não aprender com
elas, já pensaram que divertido?
• Desenvolvimento
Os escoteiros são conhecidos por saberem fazer sua própria comida, e eis então uma ótima oportunidade para mostrar que
não fazemos apenas as comidas mateiras, mas que cozinhamos muito bem.
Que tal fazer uma tarde na cozinha com crianças especiais para ensiná-las e aprender em conjunto a cozinhar, fazendo doces
e coisas bem gostosas?
Garanto que seria uma tarde repleta de alegria e diversão. Já pensou se depois ainda fossemos partilhar essa comida com
quem não tem o que comer?
Também pode ser desenvolvida com cursos de gastronomia, sobre o reaproveitamento de alimentos. E claro, é importante
que a chefia sempre esteja com vocês na realização da atividade.
Não esqueçam de nos contar como foi a atividade, mandar as receitas e nos enviar as fotos, sem esquecer de consultar a
direção do local sobre autorização para uso das imagens.

Ficha de atividade 10
“Reescrevendo uma nova história”
Ramos: Pioneiro
Local: centros de socioeducação
Duração: uma tarde

• Introdução
Estamos em meio a debates sobre a redução da maioridade penal, e sabemos que tal redução viola não apenas o Estatuto da
Criança e Adolescente, mas também a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que prevê uma justiça especializada
para crianças e adolescentes por entender que estão em desenvolvimento. Sabemos também que nosso sistema prisional
é falho uma vez que não ressocializa, não reeduca e não reinsere o preso na sociedade, dificultando e diminuindo assim
qualquer possibilidade e esperança de recuperação aos menores.
Somos contra a redução da maioridade penal por acreditar que o mundo se cria com esperança e amor.
• Desenvolvimento
Hoje temos vários centros de socioeducação para adolescentes em conflito com a lei e que não são vistos ou ouvidos.
Que tal se fossemos lá conhecer suas histórias, ouvir um pouco do que eles têm a dizer, passar uma tarde com jogos e
atividades escoteiras, devolvendo e lembrando a eles, ao menos no período de nossa visita, que são verdadeiramente crianças
e adolescentes, reescrevendo a história com um novo final, com os sonhos de cada um, ajudando e orientando no que for
possível na criação de um projeto de vida?
Após essa grande atividade, mande para nós as fotos e o relatos desse dia, não esquecendo de consultar a direção do local
sobre autorização para uso das imagens.

Ficha de atividade 11
“Livros para todos”
Ramos: todos
Local: escolas, centro comunitários, creches, orfanatos, institutos de longa permanência para idosos
Duração: 4 meses
Possíveis parceiros: Amigos do Livro, Freguesia do Livro, Banco de Livros

• Apresentação
O projeto “Books for All” nasceu durante o Interamerican Leadership Training de 2013, onde jovens de diferentes países das
Américas viram que a falta de leitura afetava a todos nós. A falta do incentivo e hábito da leitura em todo continente fez
que esses jovens criassem um projeto para buscar doações de livros e fomentar hábitos de leitura na sociedade. Desde sua
criação, esse projeto do Mensageiros da Paz já chegou a vários países da América Latina, e também na Indonésia, doando
mais de 25 mil livros, e já promoveu uma Jornada Mundial de Doação de Livros esse ano.
• Descrição
Para que sua tropa ou grupo escoteiro possam fazer parte deste projeto, busque dentro do seu grupo, família, amigos ou
comunidade pessoas que queiram ajudar.
Após montada a equipe, vocês poderão escolher uma ou mais das seguintes opções:
1) Coleta de livros
1.1. Identificar as necessidades da comunidade - procure saber que tipos e gêneros de livros a comunidade beneficiada
tem maior interesse e necessidade;
1.2. Coleta - Os participantes deverão realizar ações para conseguir o maior número possível de doações de livros.
Campanhas na comunidade, pontos de doação, parcerias com outros locais e ações em lugares públicos são ótimos para
coletar livros e ainda ajuda a divulgar o Movimento Escoteiro;
1.3. Doação - chegou a hora de entregar os livros selecionados à comunidade escolhida, podendo também distribuir as
doações para locais com necessidades diferentes;
2) Rodas de leitura: Para incentivar e despertar o interesse pelos livros, criando o hábito da leitura, reúna um grupo de
pessoas, escolhendo um mediador. Depois do grupo formado escolha um livro (pelo menos um capitulo), estórias, poemas,
crônicas, poesias, gibis, mangas e se reúnam para que seja lido em voz alta pelo mediador. Caso o grupo se reúna mais de
uma vez, o mediador pode variar.

3) Biblioteca: Você poderá organizar ou criar bibliotecas públicas que facilitem o acesso dos livros à comunidade. Não
esqueça de escolher um local adequado à conservação dos livros, sinalizando e deixando claras as regras de utilização dos
mesmos, além de verificar a necessidade de manutenção periódica do local. Como exemplos podem ser citados: bibliotecas
em pontos de ônibus, praças, brinquedotecas, hospitais, associações de bairro e centros comunitários.
• Participação
Ao fim do projeto, você deve escrever um breve relatório citando:
- Período;
- Local;
- Grupo Escoteiro;
- Resumo do desenvolvimento da atividade;
- Número de livros arrecadados, para opções 1 e 3;
- Número de escoteiros envolvidos;
- Fotos;
- Número de pessoas beneficiadas pelo projeto.

Envie o relatório e fotos até 30 de novembro de 2015 via
Sigue Administrativo, contemplando todos os requisitos acima.

