
SEMANA 03



O escoteiro é fitness de corpo e alma

Nesse tempo em que estamos em casa, devemos exercitar nossa mente, mas não podemos 
esquecer-nos do nosso corpo! Que tal aproveitar um momento em família para exercícios em 
conjunto? Incentive os membros de sua equipe a fazerem um vídeo com membros da família, 
praticando exercícios físicos. Após esta etapa, una os vídeos de toda  a equipe e poste no 
facebook, de forma pública, com as hashtags: #escoteirosrj #semanaescoteirarj Não deixe de 
enviar o link clicando o botão abaixo.

Critérios de avaliação:

- Postou a tarefa no facebook em modo publico incluindo as hashtags: #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj 

- Vídeo contendo membros da família praticando exercícios físicos em casa.

- Montagem dos vídeos de todos os membros da equipe.

“STAY AT HOME” 

Milhões de pessoas em todo o mundo foram colocadas em quarentena como tentativa de parar a 
propagação do coronavírus. Nós mesmos estamos de quarentena agora! Sabemos que não é 
uma tarefa fácil, mas temos que fazê-lo pela nossa sociedade, pela nossa família e pelo nosso 
país. Fazendo a nossa parte, podemos lutar contra #covid-19.

Que tal fazer seguir o exemplo dos nossos irmãos escoteiros de Bangladesh?  Vamos recriar esta 
imagem? Não necessita de impressora. Faça uma montagem dos membros da equipe com a 
frase: “Fique em Casa” poste com as #escoteirosrj #semanaescoteirarj e #covid-19 Não deixe de 
enviar o link clicando o botão abaixo.

Critérios de avaliação:

- Postou a tarefa no facebook em modo publico 
incluindo as hashtags: #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj  e #covid-19

- Montagem com os membros da equipe contendo a 
frase: “Fique em casa”

Enviar resposta

Enviar resposta

https://forms.gle/fhsCEsM1fYc32A3HA
https://forms.gle/uXdECvJBNmwKmmEKA
https://forms.gle/iRx1S9opucRS4K8PA


“Tik Tok”

A ilusão de ótica é uma confusão dos sentidos que provoca uma distorção da percepção. A ilusão 
pode ser causada por razões naturais (mudança de ambiente, deformação do ambiente, mudança 
de clima, etc) ou artificiais (camuflagem, mimetismo, efeitos sonoros, ilusionismo, entre outros). A 
internet é cheia de ilusões. Que tal fazer uma?

Tarefa: Baixe o aplicativo Tik Tok ou outro aplicativo de edição de vídeo, de sua preferência, e 
produza uma ilusão de ótica. Poste no Facebook, de forma pública, com as hashtags: 
#escoteirosrj #semanaescoteirarj e envie o link clicando no botão abaixo: 

Atenção Lobinhos: Não se esqueçam de pedir ajuda aos velhos lobos!

Critérios de avaliação:

- Postou a tarefa no facebook em modo publico incluindo as hashtags: 
#escoteirosrj #semanaescoteirarj 

- Poste o vídeo final da ilusão no facebook. 

- Poste o vídeo do segredo da ilusão.(utilize o exemplo dado)

Enviar resposta

Para ficar mais fácil, segue dois exemplos para inspiração. Não se 

esqueça de utilizar o lenço escoteiro!

Dá o 

play

Dá o 

play

Dá o 

play

Dá o 

play

Segunda semana finalizada. E aí, gostaram?!

Fiquem atentos ao prazo de envio das respostas, desta semana, que será no dia 07 de maio.  

Corra que ainda dá tempo! Ah, não se esqueçam de darem uma olhadinha no ranking parcial das 
equipes. Ele será liberado no inicio da próxima semana!

E
x
e
m

p
lo

s 
d
e
 v

íd
e
o

E
x
e
m

p
lo

s 
d
e
 c

o
m

o
 f

a
z
e
r

https://forms.gle/ir5r5AYFWkzXc6tP9
http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/tik-tok1.mp4
http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/tik-tok3.mp4
http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/tik-tok2.mp4
http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/tik-tok4.mp4

