
Ramo Pioneiro

Social: 19. Contribuir para a preservação da vida 
por intermédio de práticas sustentáveis no trato do 
ambiente natural e da convivência harmônica com 
a natureza. 

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
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Programação

Descrição das atividades

Atividade 01 � Painel de Problemas Ambientais: 

Utilizando a Plataforma Mentimeter, o escotista deve solicitar para os jovens escreverem três 
problemas ambientais que conhecem. Após todos os participantes incluírem os três problemas 
ambientais que conhecem na plataforma, o escotista deve apresentar o painel (Word Clouds) para os 
jovens e em seguida pedir para que todos falem a respeito dos problemas ambientais que aparecerem 
no painel de acordo com o conhecimento que já possuem. 

Atividade 02 � Pesquisa de Dados: 

Em patrulha, durante o tempo determinado, os jovens vão se reunir para pesquisar um ou mais dos 
problemas ambientais que apareceram no painel (Word Clouds) da atividade anterior. O foco da 
pesquisa da equipe deve ser relacionado ao por quê do problema ambiental acontecer, estatísticas, 
consequências, impactos e possíveis soluções. Em seguida, as patrulhas vão apresentar todos os dados 
relevantes encontrados durante sua pesquisa para a tropa. 

Atividade 03- Criando Possíveis Soluções para os Problemas Ambientais: 

Depois de apresentar o resultado da pesquisa de dados sobre os problemas ambientais para a tropa, 
os jovens vão se reunir novamente em patrulha para pensarem em uma possível solução para os 
problemas ambientais do painel (Word Clouds) da atividade 01. Para essa atividade, é interessante 
pedir que os jovens pensem em soluções simples para os problemas ambientais, onde ele e seu grupo 
escoteiro possam atuar diretamente e/ou indiretamente para impactar positivamente nessa solução. 

Atividade 04 � Debate: "A necessidade de pensar em novos hábitos" 

O escotista deve exibir o curta "Men" de Steve Cutts (disponível no Youtube) que retrata a relação da 
humanidade com os outros habitantes do planeta e com o meio ambiente. O escotista deve mediar a 
discussão para que o foco do debate da tropa esteja relacionado as atrocidades cometidas por nós, 
humanos, e que passam despercebidas por já fazerem parte do sistema social em que vivemos. 

Atividade 05 - Reflexão: "É possível mudar!" 

Para alertar os jovens sobre a necessidade de pensar em novos hábitos, mais saudáveis e sustentáveis, 
o escotista deve exibir a releitura do curta "Men 2020" de Steve Cutts (disponível no Youtube) que retrata 
os novos comportamentos dos animais em vários locais do mundo, onde, com a ausência de humanos, o 
meio ambiente e os seres que o habitam estão tendo a oportunidade de viver melhor. 

Observação: O escotista pode relembrar que em 2020 nos deparamos com vários noticiários sobre o 
comportamento diferente de animais - animais selvagens estão sendo avistados até nos centros das 
cidades. Além disso, o escotista pode ressaltar que a pandemia vem nos mostrando que podemos 
repensar muitas das nossas ações enquanto seres sociais. 

Duração Atividade Área de desenvolvimento

00:10 Painel de Problemas Ambientais Intelectual

00:40 Pesquisa de Dados Intelectual e Social

00:30 Criando Possíveis Soluções para os Problemas Ambientais Intelectual e Social

00:20 Debate: ‘’A necessidade de pensar em novos hábitos’’ Intelectual e Social

00:10 Reexão: ‘’É possível mudar!’’ Intelectual e Social
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Dicas

Materiais necessários para as atividades do dia: Internet, folhas e canetas. 

Link de acesso para a plataforma sugerida na atividade 01 : 

https://www.mentimeter.com/pt-BR/features/word-cloud 

Link de acesso do curta da atividade 04:

 https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&list=UUpQLC-evmUAon9BBpcW4kYg 

Link de acesso do curta da atividade 05:

 https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0&feature=youtu.be 

Considerações

O objetivo das atividades desta ficha é despertar o interesse e discussões a respeito dos problemas 
ambientais e estimular bons hábitos que favoreçam a biodiversidade. Garantir o trabalho em equipe e 
desenvolvimento de tarefas. Tendo embasamento no Programa Educativo, que oportuniza a 
autoeducação e o desenvolvimento pessoal. 

Elaborado por
Beatriz Moreira de Souza – Líder da Equipe de Meio Ambiente / Mundo Melhor 
 

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