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Atividade Free Being Me 

Tema  

- Ramo Avezinha e Ramo Aventura: Consciência cultural e pensamento 

reflexivo sobre modelos a seguir 

- Ramo Caravela e Ramo Moinho:  

Para quem? Ramo Avezinha+Ramo Aventura e Ramo Caravela+Ramo Moinho 

Quando? Sexta, das 21h30 às 23h 

Onde? Local do Acantonamento 

Duração  1h30 

Objetivos  

- Encontrar ideias diferentes sobre a beleza de todo o mundo e ao longo 

da história e reconhecer que há mais de uma maneira de ser bonito. 

- Aprender que como as pessoas aparentam é apenas uma parte da sua 

identidade, e que outros aspectos contar tanto ao formar amizades ou 

ser inspirado por modelos/exemplos. 

- Entender que o mito da imagem é a ideia que a sociedade tem do que a 

menina 'perfeita' deve parecer.  Isso é um mito (ou seja falso, conceito 

inventado) porque é impossível para qualquer uma de o alcançar, e claro 

não existe só uma maneira de ser bonita.. 

- Perceber que mesmo modelos e celebridades têm as suas imagens 

retocadas para as revistas e publicidades, portanto nem tudo o que 

parece é.  

Dinâmica  

Início: 
- cantar o Hino Regional de Braga 
- Grito da 7.ª Companhia. 

 

A companhia será dividida em dois grupos compostos por 2 ramos:  
● Ramo Avezinha+Ramo Aventura 
● Ramo Caravela+Ramo Moinho 

 

Ramo Avezinha+Ramo Aventura 
 

Agenda: 
- Beleza à volta do Mundo (página 11, 7-10 anos) 
- Modelos/Exemplos Reais (página 13, 7-10 anos) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Beleza à volta do Mundo 
 

Explicar ao grupo que vão jogar um jogo para descobrir como as ideias sobre a 
beleza que veem da sociedade são diferentes à volta do mundo e mudaram ao 
longo do tempo. Marquem um lado da sala com o sinal “verdadeiro”, e do outro 
lado com o sinal de "falso". Reúne as participantes no meio e dizer-lhes para 
"congelarem" - ficar completamente imóvel. Lê em voz alta as frases em anexo 
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(a negrito). As guias devem ouvir toda as frases sem se mexerem e decidir 
individualmente se acham que a afirmação é verdadeira ou falsa. Dá alguns 
segundos para que as guias possam tomar uma decisão pelas suas cabeças, 
em seguida, gritar "VÃO!" As Guias devem correr para o sinal que escolheram 
e congelar novamente. Quando todas tiverem escolhido um sinal, lê as 
informações sobre o fato. Trazer as guias de volta para o meio e começar de 
novo. Lembra-lhes para não seguir o que as outras pessoas fazem - elas 
devem decidir por si mesmas! Se achares que elas podem achar isto difícil, 
podes pedir a todas que fechem os olhos para que não possam ver as outras, e 
dêem um passo a frente para “verdadeiro”' ou para trás para 'falso'. Na 
realidade, todos os fatos são verdadeiros - mas mantém isso em segredo! 
 

 

Pergunta: Ficaram surpresas que todas as afirmações são verdadeiras? Quais 
foram as mais surpreendentes? 
 

 

Descobrimos que as sociedades ao redor do mundo no passado e no presente 
têm muitas ideias diferentes sobre o que é belo. Podemos realmente acreditar 
que há uma única maneira de ser bonito, e que a beleza é igual em todo o 
mundo? O que acham? (incentivar as guias gritar "NÃO!") 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Modelos/Exemplos Reais  
 

 

Pede às guias para pensarem em alguém que elas conhecem na vida real, 
como um amigo ou membro da família, que elas realmente gostam e 
encontram inspiração. Pede-lhes para Fazer um desenho desta pessoa e 
pensar numa razão pela qual elas realmente gostam dessa pessoa e anotar 
junto do desenho. Lembrar às guias que devem escolher o seu 
modelo/exemplo pelo o que eles ou elas são e fazem e não pelo o que se 
parecem.   
 

Ver folha em anexo. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Ramo Caravela+Ramo Moinho 
 

Agenda: 
- Mito da Imagem: O que é? 
- Photoshop: encontra a diferença. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Mito da Imagem: O que é? 
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1) Quem é o convidado perfeito Gloss? (Máximo 5 minutos) 
Pede às guias para formar pequenos grupos. Explica a cada grupo que são as 
organizadoras do evento para uma nova revista de moda de alta-costura 
chamada Gloss. A diretora da revista pediu para elas organizarem a festa de 
lançamento da revista e para convidar a apresentadora  “perfect looking”, ou 
seja, “visualmente perfeita”. 
Ela quer que ela se insiram na ideia da sociedade do look "perfeito" para uma 
rapariga. 
Para isso precisamos descrever qual é o look perfeito que queremos que ela 
tenha (por exemplo coisas sobre o seu cabelo, corpo, altura e face). 
Desafia-as para ter uma lista o mais longa possível. Cada grupo terá uma 
“revista da moda” para ajudar 
Dê a cada grupo uma seleção de revistas para folhear e  
ajudá-las descrever o look "perfeito". 
 

2) Criar a lista de características da rapariga perfeita (7 minutos) 
 

Assim que os grupos terminarem, juntar todas e em plenário colocar todas as 
caraterísticas numa folha de cenário (ou flipchart). As características devem 
estar o mais detalhadas possível. 
 

 

Exemplo: 
Magra 

Alto - mas não muito alto 

Pernas longas - tonificadas 

Pele limpa sem manchas 

Estômago tonificado e plana 

Forma do corpo com curvas 

Seios grandes 

Mãos e pés pequenos - mas os dedos longos 

rosto simétrico 

olhos Grandes amendoados, 
Dentes brancos retos 

Nariz pequeno 

Lábios cheios 

Maçãs do rosto grandes 

Longo, cabelo brilhante, em linha reta no topo 

mas com ondas … 
 

Dicas: 
● Certifica-te que as guias estão na liderança - encoraja a que todas a 

contribuam para a criação de uma lista grande. 
● Esta atividade é mais divertida e eficaz para a confiança no corpo,, se 

fizer a lista longa de características. Uma lista realmente longa mostra o 
quão estreito e ridículo o mito da Imagem é. Também ajuda as guias a 
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perceberem que é impossível toda a gente ser igual ao mito da imagem. 
● Será engraçado apontar alguma contradições, por exemplo, corpo cheio 

de curvas, barriga lisa, grandes seios ou pernas longas e pés 
pequenos). 

● Incentiva-as a ser o mais específico e descritivo possível. Por exemplo, 
se alguém diz "bons dentes", por exemplo, pedir detalhes dentes 
brancos retos. 

● Questionar quaisquer respostas que implicam que uma determinada 
característica é "perfeito", por exemplo: "peles sem manchas" é uma 
descrição melhor do que "a pele impecável". 

● Se as guias tiverem a ter dificuldades com ideias, desafiá-las a se 
concentrarem em certas caraterísticas - por exemplo, "E sobre a cabeça 
/ pernas /braços, o que seria? " 

 

 

3) Definir o mito de imagem (3 min) 
Quando você terminar de criar uma longa lista, ler cada detalhe de cada 
recurso aparição na lista. 
Então a rapariga de "aparência perfeita" é ...... 
(ler todas as características da lista) 
Na realidade, não existe tal coisa como a “Rapariga Perfeita”. Isto, é o que nós 
chamamos do Mito da Imagem. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Photoshop: encontra a diferença. 
 

Agora vamos pensar sobre as imagens que costumamos ver em revistas e 
outros tipos de mídia, como a Revista Gloss. Vamos explorar as técnicas de 
computador que são usadas para a criação destas fotos e como elas podem 
manter o mito da Imagem. 
Em pequenos grupos, usa as imagens em anexo para comparar o antes e 
depois de imagens com photoshop e tentar encontrar as diferenças.   
 

Pede a cada guia para se virar para outra e para lhe dizer porque acha que o 
mito da imagem é impossível de alcançar. Esta é uma oportunidade para as 
guias assumirem a liderança e mostrar por que elas não concordam com a 

Mito da imagem. 
 

Perguntar depois: 
- Como é que te faz sentir ao saberes que mesmo 

modelos e celebridades são retocadas, porque mesma elas não são 
consideradas suficientemente bonitas? 

É o mito da imagem realmente ideal, ou existem outras 

maneiras de ser bonita e especial? 
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Imaginário Em anexo 

Divisão de 

tarefas 

 

Impressões: Sandra 

Organizar todo o Material: Sandra 

Executar a ficha de atividade no Acantonamento: Restantes Dirigentes. 

Material 

necessário 

 

Packs Free Being Me 

- 7-10 anos:  http://www.free-being-me.com/media/Free-Being-Me-7-10-
activity-pack1.pdf 

- 11-14 anos: http://www.free-being-me.com/media/Free-Being-Me-11-14-
activity-pack.pdf 

- Lista de factos Beleza à volta do Mundo, Sinal Verdadeiro, Sinal Falso 
- Impressões da folha Role model e material escolar 
- Revistas de Moda. 

Orçamento  0€ 

 

http://www.free-being-me.com/media/Free-Being-Me-7-10-activity-pack1.pdf
http://www.free-being-me.com/media/Free-Being-Me-7-10-activity-pack1.pdf
http://www.free-being-me.com/media/Free-Being-Me-11-14-activity-pack.pdf
http://www.free-being-me.com/media/Free-Being-Me-11-14-activity-pack.pdf

