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APRESENTAÇÃO
Aventura Escoteira Online: Escoteiros Explorando o Cone Sul será um
acampamento on-line nos dias 17 e 18 de julho de 2021, com atividades
remotas que exploram o Escotismo, Linguagem e Comunicação, Cultura,
Geografia e curiosidades dos países do Cone Sul: Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Paraguai e Uruguai.

PROGRAMA DE ATIVIDADES
Durante essa grande Aventura Escoteira Online, os jovens terão a oportuidade
de conquistar a Insígnia do Cone Sul. As atividades do programa estão
baseadas no Guia de Atividades - Insígnias de Interesse Especial para o Ramo
Escoteiro, Insígnia do Cone Sul.

AS ATIVIDADES SERÃO DIVIDIDAS EM
QUATRO GRANDES BLOCOS:
GEOGRAFIA - A aventura vai começar antes mesmo da abertura geral. As

patrulhas terão a missão de explorar um pouquinho os países do Cone Sul e
organizar um mural, onde será possível conhecer alguns pontos turísticos,
bem como sua importância histórica e econômica. Organizar um roteiro
de viagem saindo do sua cidade até o local escolhido, incluindo passeios e
outros pontos de interesse, também fará parte desse desafio.

CULTURA - Nada melhor que um jantar festivo para conhecer um pouco

da cultura de um país. Com um prato principal, acompanhamentos, bebida
e sobremesa, as patrulhas deverão preparar e confraternizar com outras
patrulhas de países diferentes. Durante o jantar festivo, também vamos
conhecer um pouco mais sobre um livro e autor originário do país. Não
podemos esquecer da caracterização dos participantes dessa grande festa.
Para aquecer o coração durante a noite, vamos preparar um maravilhoso
Sarau, com tudo que temos direito (e saudade), esquetes, músicas e danças
típicas dos países.
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO - Como é maravilhoso poder ter o
mundo em nossas mãos. Vamos buscar as principais notícias de site de notícias
ou jornais de outros países do Cone Sul. Quero ver nossos reporteres falando
espanhol! Vamos entrar em contato com jovens escoteiros de outros países
do Cone Sul e produzir uma notícia sobre uma atividade realizada por eles.

ESCOTISMO - Para conhecer um pouco mais sobre os países, teremos

a presença de nossos “hermanitos” para tirar nossas dúvidas e apresentar
como é o Escotismo nos países do Cone Sul. Além disso, vamos construir uma
pioneiria em palitos que seja diferente ou não usual no Brasil. Se prepare
para também produzir um prato mateiro popular em outros países e fazer
em sua casa.

INSÍGNIA DO CONE SUL
Ao participar integralmente e realizar todas as atividades propostas, os jovens
terão a oportunidade de conquistar a Insígnia do Cone Sul do Ramo Escoteiro,
que estará incluída no kit da atividade e será enviada aos participantes.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em
contato com eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 25 de junho de 2021
Gabriel Fonseca
Coordenador da Aventura Escoteira Online
Elisa Garcia Goe
Coordenadora Nacional do Ramo Escoteiro
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