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Ramo: Pioneiro 
 
Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 
 
Explicação sobre o tema:  
A afetividade e o carinho são expressos durante toda a vida de diferentes maneiras. Nesse contexto, 
é importante que os pioneiros reflitam sobre como pessoas de diferentes idades manifestam sua 
afetividade e sexualidade. 
 
Local: Sede escoteira. 
 

Duração: 3 horas. 

 
Recursos materiais necessários: 

• Papel em metro (papel craft); 
• Papel ofício; 
• Lápis e caneta. 

Recursos humanos necessários: Pelo menos um escotista para moderar a atividade.  

 
Preparação prévia: Não é necessária. 
 
Programa: 
00:00 – Abertura 
00:10 – Jogo quebra-gelo 
00:30 – Linha da Vida 
02:30 – Vídeo “Use Filtro Solar” 
02:40 – Jogo final 
03:00 - Encerramento 
 
Objetivos da atividade: 
Adotar uma conduta assertiva e uma atitude afetuosa em relação aos demais, sem inibições nem  
agressividade.  
 
Descrição da atividade: 
 
1- Desenhar no papel metro uma linha que representa a linha da vida. Explicar aos pioneiros o 
significado desta linha e questionar a eles onde inicia e onde termina a vida. Ir marcando junto com 
eles na linha as diferentes etapas da vida: nascimento, infância, adolescência, idade adulta, terceira 
idade, morte.  
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2- Dividir o grupo em subgrupo, designando para cada um uma das etapas da vida. 
 
3- Solicitar que cada subgrupo enumere, em uma folha de papel, todas as manifestações de carinho e 
afetividade que ocorrem nesta etapa da vida (infância, adolescência...). 
 
4- Cada subgrupo apresenta aos demais seus resultados escrevendo-os resumidamente na etapa 
correspondente na linha da vida. 
 
5- Quando o quadro estiver completo, iniciar uma discussão sobre as semelhanças e diferenças de 
cada fase. 
 
6- Levar o grupo a concluir que é essencial ao ser humano estas manifestações de afetividade e de 
carinho durante toda a sua vida e também, como cada um deles pode contribuir para que a vida 
afetiva das pessoas com quem convive seja plena e feliz.  
 
Como avaliar esta atividade: 
 
A Avaliação deve ser feita através da observação dos participantes e também através de uma 
conversa em que todos terão liberdade para falar como se sentiram trabalhando o tema e se 
aprenderam alguma coisa. 
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Anexos e dicas: 
 
Para finalizar a atividade, recomendamos que seja passado o vídeo “Use Filtro Solar”, que traz 
aspectos sobre afetividade do ser humano ao longo da vida, seus relacionamentos e posturas 
assertivas que podem ser adotadas. 
 
O vídeo pode ser encontrado no Youtube, no link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PVr_X99vo9U 


