Gincana EAD (Escotismo a domicílio)
Tropa Escoteira Marcelo de Almeida
Motivação: De acordo com o oficio 053/2020 da UEB, os grupos escoteiros estão
proibidos de realizar atividades presenciais, em sede ou externa, até o dia 30 de março
de 2020. Esta medida foi tomada com o intuito de manter os jovens em suas casas,
dificultando assim a propagação do COVID-19.
Tempo de atividade: 02 horas (15h as 17h do dia 21/03).
Objetivo: Manter os jovens do ramo escoteiro em suas casas durante o horário que
estariam na atividade de sede.
Desenvolvimento: A atividade se dará na forma de uma gincana entre as patrulhas
através da rede social WhatsApp. Os jovens receberão as provas a serem realizadas e
um prazo para sua realização. O cumprimento de todos os itens da prova acarreta em
pontos para a patrulha. Durante toda a atividade os jovens serão levados a gravar
vídeos e tirar fotos e em todas é preciso estar com o lenço escoteiro (com exceção dos
jovens que não possuem ainda o lenço).
Importante!!
As patrulhas ganharão a pontuação, na Competição Inter Patrulhas, de forma
proporcional a que eles conquistaram nas provas, dividido por 08.
Ex.: 80 pontos no total da gincana equivalem a 10 pontos na Competição Inter Patrulhas.

Provas:
01) Cerimônia de abertura: Como é costumeiro em todas as atividades escoteiras,
no início de todas as atividades é realizada a cerimônia de abertura, com
hasteamento da bandeira, oração e avisos. Vamos iniciar nossa gincana fazendo
nossa própria cerimônia de abertura:
- Cada membro da patrulha deve gravar um vídeo, utilizando o lenço
escoteiro, e renovando sua promessa escoteira (não se esqueça de fazer
o sinal da promessa, ficar em posição de respeito e falar a promessa em
alto e bom tom).
- Os escoteiros que não tiverem promessa devem gravar o vídeo da
mesma forma, só que devem fazer o sinal de saudação e gritar bem forte
um SEMPRE ALERTA!
- Pontuação:
* Vídeos de promessa postados em menos de 02 minutos (05 pontos);
* Vídeos de promessa postados em menos de 05 minutos (03 pontos);
* Vídeo de promessa postados em mais de 05 minutos (01 ponto) e;
* Vídeos de saudação escoteira postados (03 pontos).
- Duração total da prova: 10 minutos.
Obs.: Se você não sabe a promessa de cabeça, pesquise no Google,
decore e grave seu vídeo. Vamos renovar nossa promessa juntos!

02) Quebra-Gelo (Se tornando um meme): Vamos começar essa atividade
agitando as coisas e lembrando do nosso oitavo artigo da lei escoteira?? (Sabe
qual é ele neh?!).
- Cada membro da patrulha deve pensar, montar e tirar uma foto de si
mesmo, com o intuito de criar um meme. Usem a criatividade e se tornem
um meme de sucesso!
- A foto tirada deve ser mandada no grupo do WhatsApp.
- Pontuação: A pontuação será dada pela criatividade de cada um de
vocês nas fotos. Quanto mais criativo for o seu meme de você mesmo,
mais pontos você ganha.
- Duração total da prova: 10 minutos.

03) Conteúdo Técnico (Sabe esse nó?): Os nós escoteiros tem muitas
funcionalidades, seja para juntar duas cordas, montar uma pioneiria ou salvar
uma vida. E como todo bom escoteiro está na hora de você mostrar seus
conhecimentos em nós e amarras.
- Cada membro da patrulha deve gravar um vídeo fazendo dois nós
escoteiros, um deles é a sua escolha, o outro é o nó Lais de Guia.
- Importante: Enquanto você faz o nó, deve explicar para a câmera qual
o nome e a função do nó que está fazendo.
- Pontuação:
* 10 pontos para vídeos postados em menos de 05 minutos;
* 07 pontos para vídeos postados em menos de 10 minutos;
* 05 pontos para vídeos postados em mais de 10 minutos.
- Duração total da prova: 20 minutos.
Obs.: Se você não conhece o nó ou não sabe fazê-lo pesquise no Google
e ache um vídeo no Youtube ensinando a fazer o nó.
Obs. 2: Se não tiver adriça ou outra corda em casa, use a criatividade
(até o cadarço do tênis serve para fazer um nó).

04) Desafio da Especialidade: É muito bom encher o braço de especialidades
neh?! Mas muita gente só conquista as especialidades e não aplica ela em seu
dia a dia. Esta aí seu desafio de agora!
- Cada membro da patrulha deve escolher uma das especialidades que
possui e tirar uma foto mostrando que você pode aplicar esta
especialidade no seu dia a dia em casa.
- Mande a foto no grupo do WhatsApp e comente qual é a especialidade,
qual nível você tem e o que você está fazendo na foto.
- Pontuação: A pontuação será dada de acordo com a criatividade e
seriedade da foto enviada, fotos que não tiverem nada a ver com a
especialidade não serão consideradas.
- Tempo total da prova: 15 minutos.

Obs.: Para aqueles jovens que ainda não possuem nenhuma
especialidade, usar a especialidade de Reparos Domésticos.
Obs. 2: Pesquisem os itens da especialidade para ajudar vocês a pensar
e tirar a foto bem legal. https://www.escoteiros.org.br/especialidades/

05) Reunião de Patrulha: Estamos passando por uma Pandemia do COVID-19,
popularmente conhecido como Corona Vírus. As instituições estão pedindo para
seus associados ficarem mais recolhidos em suas casas e tomar medidas de
higiene e precaução, com o intuito de evitar a propagação do vírus.
Mas o maior problema são as Fake News espalhadas pela internet e que causam
pânico na população. Sua missão agora é:
- Reúna com sua patrulha nos grupos de patrulha e pesquisem sobre
notícias verdadeiras sobre o Corona Vírus.
- Após fazerem a pesquisa, se organizem para montar um vídeo
explicando sobre o vírus e sobre as formas de prevenção (cada membro
da patrulha deve gravar uma parte do vídeo).
- Montem o roteiro, dividam as falas e gravem um vídeo com o intuito de
acalmar a população.
- Os vídeos individuais devem ser enviados no grupo de WhatsApp. Após
o envio de todos os vídeos, a chefia os juntará para montar o vídeo
completo da patrulha.
- Pontuação: A pontuação será dada de acordo com a criatividade e
conteúdo do vídeo.
- Tempo total da prova: 30 minutos.
Obs.: Verifiquem se a informação que estão buscando é verdadeira.
Usem fontes oficiais para pesquisa: https://saude.gov.br/ ou
https://coronavirus.saude.gov.br/

06) Trabalhando a cabeça: Desvendem as respostas para os códigos e enigmas
abaixo e enviem a resposta para o chefe, no privado.
- Imagine que você está num quarto com três macacos, sendo que um
deles está segurando uma banana, outro segura um pedaço de madeira
e outro não tem nada nas mãos. Sabendo disso, qual o primata mais
inteligente da sala?
- Mova apenas um palito e chegue na resposta certa:

- E OSCEROATE OSRI SOMZTO INOTRI ZITI IJUDIT E ZTÉXAME O
ZTIRACI DAITAIMOLRO UMI BEI IÇIE.
Dica: Zenit Polar
- 15. 5. 19. 3. 15. 20. 5. 9. 18. 15. 5. 3. 15. 18. 20. 5. 19.
Dica: A=1 e Z=26

- Pontuação:
* 10 pontos para respostas em menos de 01 minuto;
* 08 pontos para respostas em menos de 03 minutos;
* 06 pontos para respostas em menos de 05 minutos;
* 04 pontos para respostas em menos de 10 minutos e;
* 03 pontos para respostas em mais de 10 minutos.
- Tempo total da prova: 15 minutos.
Obs.: Os códigos e enigmas devem ser analisados individualmente, não
é permitido passar a resposta para outra pessoa.
Obs. 2: Não é permitido pesquisar os enigmas na internet, lembre-se: O
escoteiro é honrado e digno de confiança.

07) Hora do rango: Já deu para dar uma fominha neh?! Está na hora de cada um
de vocês prepararem um lanche e se alimentarem. Quem sabe um lanche mais
saudável.
- Cada membro da patrulha deve tirar uma foto preparando o seu lanche.
- Compartilhem a foto no grupo de WhatsApp.
- Pontuação:
* 05 pontos pela atividade cumprida;
* Preparo de lanches saudáveis ganham pontuação extra.
- Tempo total da prova: 15 minutos.

08) Atividade de encerramento: Para encerrar nossa atividade e mostrar que
vocês ainda estão aí:
- Cada membro da patrulha deve mandar uma selfie fazendo a saudação
escoteira.
- Pontuação:
* 05 pontos para fotos postadas em menos de 01 minuto;
* 03 pontos para fotos postadas em menos de 03 minutos;
* 01 ponto para fotos postadas em até 05 minutos.
- Tempo total da prova: 05 minutos.
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