
Ramo Lobinho

I24 - Participar de uma roda de conversa da 
Alcateia sobre um fato ocorrido ou sobre um filme 
/ livro e emitir a sua opinião. 

A19 - Pesquisar sobre as relações de três homes e 
de três mulheres que foram importantes para a 
humanidade. 

4 - Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover 
oportunidades de 
aprendizagem ao longo da 
vida para todos. 

5 - Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas. 

8 - Promover o crescimento 
econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todos. 

10 - Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre eles. 

16 - Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir 
instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis. 

Ficha de  
Atividade

COORDENAÇÃO REGIONAL DE MUNDO MELHOR

CAÇADA DA INSÍGNIA HE FOR SHE

Caçada da Insígnia HeforShe

Fi
ch

a 
d

e 
A

ti
vi

d
ad

e 
0

5

01

05

Áreas de desenvolvimento ODS Desenvolvida



Duração Atividade Descrição da Atividade

00:10 I.B.O.A. Bandeira, Reexão, Avisos e Grande Uivo. 

00:10
Quebra - gelo 
(morto/vivo)

O Escotista fara perguntas sobre "coisas de meninos e coisas de 
meninas" e os lobinhos deverão falar a sua resposta através da 
brincadeira morto/vivo. 

Sim = Vivo | Não = Morto 

Perguntas: 
1- Só meninos podem jogar bola? 
2- As meninas podem ser cientistas? 
3- Meninos e meninas têm diferenças físicas? 
4- Todos devem ajudar para manter a casa limpa? 
5- É verdade que os meninos não podem brincar de bonecas? 
6- As cores servem para diferenciar meninos e meninas? 

00:15
O que é Desigualdade 
de Gênero?

Explicar para os lobinhos o que é desigualdade de gênero e o 
Movimento Global HeForShe?   

00:10 Nuvem de ideias

Através da plataforma Mentimeter (www.mentimeter.com) 
os lobinhos vão construir uma "Nuvem de Ideias" sobre o 
que é Desigualdade de Gênero. 

Em seguida o escotista vai compartilhar a nuvem pronta 
para os lobinhos conversarem sobre ela.   

00:05 Tempo Livre beber água ou ir ao banheiro

00:10 Caça objetos

Os lobinhos deverão procurar em suas casas por 3 minutos objetos que 
são de meninos ou de meninas. Em seguida os lobinhos devem explicar 
porque o objeto escolhido por eles "deve" ser de determinado gênero. 

Após a explicação dos lobinhos, o escotista deverá explicar e/ou 
enfatizar que objetos não possuem gênero. 

00:15
Caça Palavras 
HeForShe

Olhando a imagem do Caça Palavras, os lobinhos deverão escrever em 
uma folha de papel as palavras encontradas por ele ou por sua matilha. 

00:15
Resultado da Tarefa 
Prévia 

Os lobinhos devem apresentar o resultado de sua pesquisa realizada na 
Caçada Prévia para a alcateia. 

00:15 Dança das Cadeiras

Como em uma brincadeira convencional de Dança das Cadeiras, os 
lobinhos vão ficar rodando/andando em volta de um círculo de cadeiras 
e quando a música for pausada pelo escotista, os lobinhos precisam 
parar e sentar na cadeira disponível em sua frente. Vence o lobinho que 
sentar primeiro na última cadeira disponível no jogo. 

Sugestão de Música: 
Primeiro Passo de Nathan Pereira da Silva e Kell Smith. 

Ao final do jogo, o escotista pode convidar os lobinhos a escutarem a 
música novamente e pedir para que eles relatem os pontos de 
desigualdade de gênero identificados. 

00:10 I.B.O.A. Bandeira, Reexão, Avisos e Grande Uivo. 

Caçada da Insígnia HeforShe

Fi
ch

a 
d

e 
A

ti
vi

d
ad

e 
0

5

02



Compromisso
Elesporelas 
Escoteiro
Gênero 

Heforshe
Homens 
Lobinho
Mulheres

ONU
Respeito
União

Descrição da atividade 

A atividade pode ser desenvolvida em ambiente virtual e/ou presencial. 

Deverá ser passado uma Caçada Prévia para os lobinhos, a saber: 

1 – Entendendo a Desigualdade de Gênero: Assistir o vídeo da Plan International Brasil sobre o desafio 
igualdade - https://www.youtube.com/watch?v=04u0UHEq2f4 

2- Mulheres e Homens Importantes: Pesquisar sobre 03 homens e 03 mulheres relevantes em nossa 
sociedade. Na pesquisa deve conter: Nome do Homem / Mulher e o porquê de sua relevância na sociedade. 

Dicas

Materiais necessários para as atividades do dia: folhas e/ou lápis canetas. 

Baixar o material audiovisual da atividade com antecedência. 

O tempo da atividade não apresenta uma obrigatoriedade, é sugestivo, o escotista deve perceber a 
interação dos Lobinhos e ajustar a sua vontade, de forma a fazer com que todos participem de forma ativa. 

Considerações

O objetivo dessa Atividade / Ficha, portanto, é esse: oportunizar discussões saudáveis sobre 
igualdade de gênero, sobre a importância do movimento ElesPorElas - HeForShe e sobre a tomada de 
atitudes e ações necessárias para diminuir cada vez mais (acabar com) as desigualdades existentes. 

O programa educativo de todos os ramos do Movimento Escoteiro salienta a necessidade de 
respeitar e de acolher as diversidades – dentre elas, as questões de desigualdade de gênero. 

Nesse contexto, a discussão trazida pelo ElesPorElas - HeForShe se faz necessária em um ambiente 
educativo que respeita as diferenças. 

Considerando este contexto, a discussão trazida pelo movimento ElesPorElas - HeForShe se converte 
numa importante ferramenta para fortalecermos um ambiente educativo que respeita as diferenças. 

Elaborado por
Beatriz Moreira de Souza - Lider da Equipe de Meio Ambiente / Mundo Melhor RJ 

Aprovado por 
Marcelo Fernandes - Coordenador Regional de Mundo Melhor
Geraldo D’Anil - Diretor Regional de Métodos Educativos
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