
Ficha de  
Atividade

Coordenação Regional de Ações Sociais

FAZER AMIGOS É MELHOR 
QUE FAZER BULLYING

SOBRE A ATIVIDADE

A ideia nasceu na equipe de ações sociais e aceita de pronto por todos. Foi pensado em fazer uma 
atividade relacionada ao bullying, com o intuito de conscientizar nossos escoteiros para que eles possam 
como jovens influenciar outros que não estão em nosso meio.

OBJETIVO DA ATIVIDADE

A atividade tem como objetivo principal conscientizar os jovens sobre o bullying, e como objetivo geral 
atingir o maior número de pessoas com conhecimento do tema. Iremos propor atividades para que as 
Unidades Escoteiras possam fazer internamente. E incentivamos a filmar as atividades e postar nas redes 
sociais. A maior competência que irmos alcançar é a sócio emocional, pois pretendemos mudar a 
mentalidades das pessoas com nossa atividade.

QUEM PODE PARTICIPAR

Todos aqueles que fazem parte da Unidade Escoteira Local e comunidade do entorno.

DESENVOLVIMENTO

As atividades podem ser feitas presencialmente ou estilo JOTI, ou seja, virtual. O importante é que tudo 
seja registrado em forma de fotos ou vídeos para ser feito o registro em mídias sociais. 

Fazer amigos é melhor que fazer bullying

Fi
ch

a 
d

e 
A

ti
vi

d
ad

e 
0

2

01

02



ATIVIDADES

Atividade 01 

Com no mínimo dois jovens, eles irão desenvolver uma 
conversa entre amigos com o tema do Bullying. Todos os 
participantes devem produzir a atividade com fantoches de 
queixo (desenho de olhos e nariz no queixo e ficando de cabeça 
para baixo. Veja a imagem ao lado como referência. 

Atividade 02 

Gravar uma esquete de algum momento em que tenham 
pessoas sofrendo bullying e interpretar como um escoteiro deve 
agir nesses casos.

Atividade 03 

Montar uma cartilha para conscientização do bullying, Tendo informações sobre o tema, como 
identificar e evitar, ilustrando com desenhos e imagens. Ao final, podendo ser distribuído entre os 
participantes ou em locais conhecidos

Atividade 04 

Fazer registro de toda a atividade com fotos e vídeos e ao final tirar uma foto criativa com todos os 
participantes. Podendo editar um vídeo de apresentação sobre a atividade publicando nas mídias sociais. 

QUAL O PAPEL DO ADULTO NA ATIVIDADE

Direcionar os jovens na atividade para que eles tratem o assunto com a devida importância  

Ficha desenvolvida por: 

Francisco Fábio  -  Diretor Presidente do 130 RJ GE Dom Pedro II, e Equipe Regional de Ações Sociais.

Em agosto de 2022
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