
 

 
FICHA DE ATIVIDADE 

 
Nome da Atividade: Escotismo Mundial com o Astronauta 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
Tipo: Jogo intelectual e ativo 

Ramo: Lobinho 

Área de Desenvolvimento: Intelectual e social 

Número: 
 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 

Quantidade de pessoas necessárias para realizar a atividade: pelos menos duas por sub-base 

Tempo de duração da atividade: Jogo 1 – 30 minutos / Jogo 2 – 20 minutos 

Limite de jovens na atividade: 40 (20 em cada sub-base) 
Local onde será realizada a atividade: 

Condições do local (destacar estrutura necessária): 
Local amplo, aberto e iluminado.  
 
Objetivos da atividade: 
Explorar a fraternidade mundial do escotismo da qual fazemos parte e desenvolver o trabalho em 
equipe. 
 

Objetivos educativos que podem ser atingidos: 
Primeira fase 
F5. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos objetos. 
S20. Interage com outras seções de seu grupo escoteiro e com outras alcateias. 
 
Segunda fase 
F5. Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos fenômenos que 

observa e soluções para pequenos problemas. 
F6. Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue narrar fatos vividos e 
demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que sente. 
S21. Conhece a Fraternidade Escoteira e se reconhece como um de seus membros. 
 

Descrição detalhada da atividade: 
 

Inicia-se com os lobinhos ouvindo as histórias do fundo de cena e aprendendo sobre o 

escotismo mundial e viagens espaciais. 
 

Em seguida divide-se os lobinhos em dois grupos, sendo que cada grupo participará então 
de duas sub-bases. 
 

 



 
Jogo 1 – Conversando com escoteiros do mundo 

Astronauta Pereira (sim! Seu nome é realmente Astronauta!) é um grande explorador do 
espaço sempre em busca de muitas aventuras. Estava comemorando os 50 anos do 

lançamento da Apollo 11 no dia 16 de julho de 1969 em sua nave espacial e lembrou 
também que muitos dos astronautas que foram ao espaço foram escoteiros quando 
criança. Pensando nisso teve a ideia de se juntar com lobinhos do mundo todo para 

celebrar esse momento. Assim, resolveu mandar mensagens para lobinhos espalhados em 
diferentes lugares do mundo e pedir para eles repassarem as mensagens para mais 

pessoas. 
Para deixar a brincadeira mais legal enviou as mensagens em código morse, pois sabia que 
o Baden Powell era mestre em enviar e traduzir mensagens cifradas. 
 

 Material: Mensagens em código morse, alfabeto de código morse, 4 placas com símbolos 

de ponto e 5 de traço, papel, caneta e prancheta.  
 
Atividade: Divide-se o grupo em pequenas equipes de igual número de integrantes (4 ou 5 

pessoas). Cada uma irá se posicionar a uma boa distância entre as outras de modo que 
não possam se ouvir tão fácil. Uma equipe representará o Astronauta que vai começar 

enviando a primeira mensagem. As outras equipes representarão lobinhos em outros 
campos e acampamentos escoteiros do mundo, como Kandersteg, ilha de Browsea, 

Jamboree mundial e ARL 2019. A comunicação de dará por código morse visual, onde cada 
equipe terá um conjunto placas contendo traço ou ponto. A primeira deve erguer as placas 
para a outra equipe representando cada símbolo correspondente a uma letra da sua 

mensagem. A equipe que recebe a mensagem deve anotar os símbolos e ir traduzindo a 
mensagem. 

Obs.: dividem-se as funções na equipe. Um anota os símbolos, outros dois erguem as 
placas, outro auxilia na tradução. Para garantir que ninguém fique parado as equipes 
podem formar pares e mandar mensagens simultaneamente e depois trocar seu par. 

 
Mensagens: 

1.Fazer todos os dias uma boa ação 
..-. .---.. . .-. /-----..---... /---... /-.. .. .-... / ..---.-/-...---.-/ .--.-. .---- 

 
2. Fazer sempre o melhor possível 
..-. .---.. . .-. / ... .--.--. .-. . /---/--. .-.. ....---.-. / .--.---... ... ...-. .-.. 

 
3.  São 40 milhões de escoteiros no mundo. 

 ... .- --- / ....- ----- / -- .. .-.. .... --- . ... / -.. . / . ... -.-. --- - . .. .-. --- ... / -. --- / -- ..- -. -.. 
--- 

 
4. 11 astronautas escoteiros pisaram na lua 
.---- .---- / .- ... - .-. --- -. .- ..- - .- ... / . ... -.-. --- - . .. .-. --- ... / .--. .. ... ... .- .-. .- -- / -. 

.- / .-.. ..- .- 
 

5. Escoteiros são todos irmãos 
. ... -.-. --- - . .. .-. --- ... / ... .- --- / - --- -.. --- ... / .. .-. -- .- --- ... 
 



 
Pode-se criar mais mensagens conforme o desenvolvimento da atividade. 

 

JOGO 2 - PROTEGENDO A APOLLO 11  

Os astronautas pousaram sua nave Apollo 11 na lua! Porém há uma chuva de 
meteoros a vista e eles precisam proteger a sua nave para que possam voltar a salvos 
para a terra. 

 

Descrição: 

Haverá no centro do círculo uma nave espacial. Divide-se o grupo em equipes de 4 ou 
5 pessoas. Uma equipe será um grupo de astronautas que estará dentro do círculo e 
deverá proteger, usando escudos, a nave dos meteoros. As outras matilhas lançarão 

os meteoros de trás da linha do círculo tentando acertar a nave. Pode-se reduzir o 
número de bolinhas no jogo conforme a dinâmica do grupo para reduzir a dificuldade 

da equipe que está no meio. 

Obs.: permitido lançar a bolinha apenas abaixo da linha da cintura. Não esquecer de 

contar aos lobinhos a história do primeiro pouso na lua e os seus astronautas! 

Material: bolinhas de piscina, jornal ou material leve para os meteoros, nave de 
garrafa pet ou similar, discos de papelão ou e.v.a que serão os escudos. 
 

Fundo de cena: 

Em nível mundial, o Movimento Escoteiro é regido pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro 

(OMME). A OMME é uma organização independente, apolítica e não-governamental que é composta de 164 

Organizações Nacionais. Essas Organizações estão espalhadas por 223 países e territórios em todo o mundo. 

Com mais de 40 milhões de membros, a OMME é o maior movimento de juventude do mundo. Desse 

número, cerca de sete milhões são adultos voluntários que apoiam as atividades locais – assim, através da 

liderança direta, em um processo apoiado por adultos, cada grupo escoteiro do mundo abraça o mesmo 

conjunto de valores ilustrados na Promessa e Lei Escoteira. 

Centros Escoteiros Internacionais 
Em diversos países do mundo existem centros escoteiros que podem ser visitados ou onde é possível 

realizar um intercâmbio, atuando no dia a dia, conforme as necessidades locais. Confira os principais e mais 

famosos: 

Kandersteg, nos Alpes Suíços, é o ambiente sonhado por B-P para abrigar um Jamboree permanente. 

Gilwell Park, na Inglaterra, é referência na formação de adultos. 
B-P House, na Inglaterra, também é utilizado como hostel e centro de convenções, e contém vários itens 

que pertenceram a Baden-Powell, incluindo o documento original da “Última carta de B-P aos escoteiros”. 
Suncheon, na Coreia do Sul, incentiva que escoteiros e alunos das escolas locais desenvolvam atividades 

juntos. 
Centro Escoteiro Internacional do Cairo, no Egito, recebe hóspedes escoteiros e não escoteiros em um 

ambiente com capacidade para acomodar 80 pessoas. 
Jambville, na França, conta com infraestrutura completa para receber escoteiros interessados em praticar 

Escotismo. 
BP International, em Hong Kong, é um hotel com instalações modernas, preparado para receber famílias 

inteiras. 
Summit, nos Estados Unidos, é o local ideal para escoteiros que procuram aventuras e adrenalina. 

http://www.kisc.ch/
http://www.scoutactivitycentres.org.uk/
http://www.meininger-hotels.com/en/hotels/london/
http://www.apsc2015.org/youthforum/venue
https://www.facebook.com/cairocenter
http://jambville.sgdf.fr/
http://www.bpih.com.hk/
http://www.summitbsa.org/


 
Philmont Scout Ranch, nos Estados Unidos, combina desafios e as melhores atividades praticadas no velho 

oeste. 
Florida Sea Base, também nos Estados Unidos, oferece uma série de atividades aquáticas para escoteiros de 

todo o mundo. 
 
https://www.escoteiros.org.br/organizacao-mundial/ 
 
50 anos do homem na lua 
Neste 16 de julho de 2019, comemora-se os 50 anos do lançamento da icônica Apollo 11, missão 
da NASA que levou astronautas pela primeira vez na história à superfície da Lua, rendendo a 
declaração clássica "é um pequeno passo para o Homem, mas um grande passo para a 
humanidade" proferida por Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar no solo de nosso satélite 
natural. 

Além de Armstrong, que ficou mais famoso por ter sido a primeira pessoa a deixar pegadas no solo 
lunar, a Apollo 11 também contou com outros dois astronautas cujo trabalho impecável foi 
essencial para o sucesso da missão: Buzz Aldrin (o segundo a pisar na Lua e autor da primeira selfie 
tirada no espaço) e Michael Collins (este que não foi à superfície, permanecendo no módulo orbital 
durante o pouso dos demais). 

Tudo foi transmitido pela TV dos Estados Unidos (e por emissoras do mundo todo, praticamente), e 
no país norte-americano mais de 600 milhões de pessoas assistiram ao momento histórico em que 
a dupla Armstrong e Aldrin deram os primeiros passos na superfície de um outro mundo além da 
Terra — o que aconteceu no dia 20 de julho daquele ano. Mas, apesar de os nomes dos 
astronautas serem os destaques deste feito histórico, mais de 400 mil pessoas trabalharam na 
missão com a NASA, que estava mais do que empenhada em fazer de seu país o primeiro a levar 
pessoas à Lua. 

https://canaltech.com.br/espaco/ha-50-anos-a-apollo-11-era-lancada-para-humanos-pisarem-
pela-1a-vez-na-lua-144153/ 
 
 
Entre os itens preciosos que Neil Armstrong levou com ele para a lua estava um emblema da 
Organização Mundial do Movimento Escoteiro, sobre a qual uma citação em papel timbrado da 
NASA e pessoalmente assinada diz: "Certifico que este emblema do Escotismo Mundial foi 
usado na lua, quando o homem andou pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, na missão 
Apolo XI." 
 

http://www.scouting.org/Philmont.aspx
http://www.bsaseabase.org/
https://www.escoteiros.org.br/organizacao-mundial/
https://canaltech.com.br/empresa/nasa/
https://canaltech.com.br/cinema/critica-o-primeiro-homem-e-sobre-o-que-fica-pelo-caminho-125182/
https://canaltech.com.br/celebridade/buzz-aldrin/
https://canaltech.com.br/virais/dia-da-selfie-buzz-aldrin-lembra-que-e-dele-a-primeira-selfie-no-espaco-116418/
https://canaltech.com.br/virais/dia-da-selfie-buzz-aldrin-lembra-que-e-dele-a-primeira-selfie-no-espaco-116418/
https://canaltech.com.br/espaco/ha-50-anos-a-apollo-11-era-lancada-para-humanos-pisarem-pela-1a-vez-na-lua-144153/
https://canaltech.com.br/espaco/ha-50-anos-a-apollo-11-era-lancada-para-humanos-pisarem-pela-1a-vez-na-lua-144153/


 

 
 
NASA and scouting have a long history. More than two-thirds of all current and former 
astronauts have been involved in scouting. Of the 312 pilots and scientists selected as 
astronauts since 1959, at least 207 have been identified as having been scouts or active in 
scouting. The list includes 39 Eagle Scouts, 25 Life Scouts, 14 Star Scouts, 26 First Class Scouts, 
17 Second Class Scouts, 13 Tenderfoot Scouts, three Explorers, 25 Cub Scouts, 10 Webelos 
Scouts, one King’s Scout, two Wolf Scouts, and 32 with unknown ranks, including 27 who were 
Girl Scouts.  
 
Of the 24 men to travel to the moon on the Apollo 8 and Apollo 10 through 17 missions, 20 
were scouts, including 11 of the 12 moonwalkers, and all three members of the crew of Apollo 
13. 
 
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/informal/features/F_NASA_and_Scouting.html 
______________________ 
NASA e o escotismo tem uma longa história. Mais de 2/3 de todos antigos e atuais astronautas 
estiveram envolvidos no escotismo. Dos 312 pilotos e cientistas selecionados como astronautas 
desde 1959, pelo menos 207 foram identificados como escoteiros ou ativos no movimento 
escoteiro. 
Dos 24 homens que viajaram para a lua na Apollo 8 e Apollo 10 através de 17 missões, 20 foram 
escoteiros, incluindo 11 dos 12 astronautas que pisaram na lua e todos os 3 membros da tripulação 
da Apollo 13. 
 
 
 
 
Materiais necessários para aplicação do módulo: 



 

 

ESQUEMA DE SEGURANÇA / EMERGÊNCIA 

Detalhar abaixo o esquema de segurança / emergência necessários para operar a atividade: 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 
Elaborada por: Natalia Panzeter Vieira Rosa 

Grupo Escoteiro: São Luiz de Gonzaga                                                            Região:  PR     Numeral: 08 

e-mail:     nataliapvr13@hotmail.com                                                             Tel.: 

Revisado pela Comissão RL – 06/08 

(Detalhar itens, quantidades e orçamento previsto) 
 
 

 
 
 

Dicas: 
 
Como avaliar esta atividade: 
 
Experiência da minha Seção sobre esta atividade: 
 

Recomendações adicionais: 
 


