Atividade para o Ramo: Lobinho

MINHA CIDADE
Informações:
Duração: 1h20
Local: Internet – Via Zoom
Participantes: Não há limites
Atividade Online: ( X ) SIM ( ) NÃO
Material de Apoio: https://drive.google.com/drive/folders/1JyNT5mVJfCAIjEjsQxpo1TGl3dTsWMH-?usp=sharing

Áreas de Desenvolvimento:
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de
desenvolvimento: Social e Afetivo

Programa Geral da Atividade:
Tempo
10’
15’
15’
15’
15’
10’

Atividade
IBOA
Jogo Quebra Gelo: O nome da cidade é...
Atividade 1: Apresentando nossa cidade!
Atividade 2: O que tem aí da sua cidade?
Atividade 3: Traga seu mapa!
Encerramento

Responsável
Cesar e Jaqueline

Desenvolvimento da Atividade:
Nesta atividade, vamos desafiar os Lobinhos e Lobinhas e entenderem e se
envolverem nos diversos problemas e complexidades encontrados no dia-a-dia de suas
comunidades e cidades ondem vivem.
Para alcançar esse objetivo, faremos um passeio por uma cidade imaginária,
verificando com os Lobinhos os diferentes ambientes e elementos que foram uma
cidade.
1. Jogo Quebra-Gelo: O nome da cidade é...
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Neste jogo, os participantes serão convidados a escolherem o nome da nossa cidade
no Jogo. Após a explicação do Escotista, eles digitarão sua sugestão no chat do Zoom
e essa sugestão será colocada numa nuvem de palavras. O nome com mais votos
(maior nome na nuvem de palavras) será o nome da cidade do jogo.
2. Atividade 1: Apresentando nossa cidade!
Neste momento, os participantes serão convidados a escrever o nome de suas próprias
cidades, e locais onde vivem. E em seguida o Escotista apresentará a Nossa Cidade e
após conhecemos alguns diferentes pontos da Cidade, serão apresentadas aos
participantes algumas dezenas de ações e imagens, e será solicitado que eles se
expressem sobre o que estão vendo, o que pensam sobre e suas ideias a respeito do
que sentem – via chat do Zoom.
Obs.: Essa página é parte do material de apoio, e contém diversas boas ações,
cuidados com a saúde, pratica de esportes, e melhorias possíveis nas cidades e
regiões. A dica aqui, é deixar que os participantes se expressem a respeito do que
veem.
Em seguida, com base nos comentários deixados pelos participantes, essas ações
serão agrupadas, para que eles reflitam mais claramente, em algumas categorias:
Ajuda ao próximo; Cuidado com os animais e plantas; Prática de exportes e cuidados
com a saúde e Melhorias e cuidados com a cidade.
Posteriormente, faremos uma visita a cada local da cidade e de acordo com as
instruções e escolhas dos participantes, verificaremos quais são as necessidades
daquela região, e como podemos auxiliar, melhorar e resolver problemas.
Usando as imagens visualizadas anteriormente, cada região da cidade será “populada”
com cuidados com o próximo, animais, reciclagem, segurança etc. A cada ação, será
demonstrado aos participantes que cada um deles têm o conhecimento necessário de
como impactar positivamente suas comunidades.
Serão utilizadas imagens para fortalecer a absorção e aguçar o interesse dos
participantes.
3. Atividade 2: O que tem aí da sua cidade?
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Neste momento, os participantes serão convidados a compartilharem objetos, fotos
ou até desenhos que representem: seu esporte favorito, um lugar especial em sua
cidade, uma planta típica de sua cidade.
4. Atividade 3: Traga seu mapa!
Cada participante preparará um mapa de sua própria cidade, com os locais que
conhecem, como Escola, Mercados, Grupo Escoteiro, Bancos e tudo o mais, e
indicaram como poderiam propor sugestões para melhorias e cuidados com estes
locais. Este resultado pode ser compartilhado por fotos diretamente para um Padlet
ou plataforma similar.

Variações
É possível substituir o mapa da cidade imaginária, por mapas reais coletados pelo
Google.
É possível substituir as imagens pré-definidas por sugestões compartilhadas pelos
participantes, e usar como adesivos no mapa, para ilustrar e demonstrar.

Dicas
É necessário estar atento ao Chat, ou outra forma e contato com os Lobinhos.
Para reuniões com número reduzido de participantes o contato por áudio poderá ser
utilizado, para que todos possam falar e comentar.
Para reuniões com número elevado de participantes, o Chat funciona melhor e podem
ser usadas plaquinhas para serem compartilhadas na câmera e outras formas
alternativas de comunicação que possam ser consideradas para a comunicação.

Colaboraram na elaboração dessa ficha
Jaqueline Santana – G.E. Jaçanã – 126/SP
Cesar Ribeiro – G.E. Terra Rasgada – 425/SP
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