
"Pela graça de Deus, serei puro, 
bondoso e leal, guardarei a lei do 
desbravador, serei servo de Deus 

e amigo de todos."

Voto



Um 
desafio 
atrás do 
outro!



Desafio do Voto (5 pontos)

1. Decore o voto
2. Envie um vídeo 

de você falando 
o voto junto 
comigo

3. Comemore



Livro: Um desafio atrás do outro
Capítulos 1 e 2

O desafio é resumir cada capítulo num áudio de no máximo 10 
segundos. Não pode passar de 10 segundos!

Desafio do Livro
(10 pontos)



Livro: Um desafio atrás do outro

Capítulos 1 e 2

O desafio é resumir cada 

capítulo num áudio de no 
máximo 10 segundos. Não 

pode passar de 10 
segundos!



Descubra sua classe (20 pontos)
https://clubetamoios.com.br/classe 

https://clubetamoios.com.br/classe


Desafio da Bíblia (20 pontos)



Desafio da Bíblia (20 pontos)

Amigo:

Ler e explicar:

• João 3:16

• Efésios 6:1-3

• II Timóteo 3:16

• Salmo 1

Companheiro:

Decorar e recitar:

• Isa. 41:9-10

• Heb. 13:5

• Prov. 22:6

• I João 1:9

• Salmo 8

Pesquisador:

Ler e Explicar:

• Ecles. 12:13-14

• Rom. 6:23

• Apoc. 1:3

• Isa. 43:1-2

• Salmo 51:10

• Salmo 16



Desafio da Bíblia (20 pontos)

Pioneiro:

Ler e explicar:

• Isa. 26:3

• Rom. 12:12

• João 14:1-3

• Sal. 37:5

• Filip. 3:12-14

• Salmo 23

• I Sam. 15:22

Excursionista:

Decorar e recitar:

• Rom. 12:12

• Apoc. 21:1-3

• II Ped. 1:20-21

• I João 2:14

• II Cro. 20:20

• Salmo 46

Guia:

Ler e Explicar:

• I Cor. 13

• II Cron. 7:14

• Apoc. 22:18-20

• II Tim. 4:6-7

• Rom. 8:38-39

• Mateus 6:33-34



Desafio da Saúde (20 pontos)



Amigo:

Assistir essa aula:

http://youtu.be/lbDE55VUmYc

Desenhar um quadro com os 

grupos básicos de alimentos



Companheiro:

Assistir essa aula:

http://youtu.be/qeQWCwldsV0

Escrever e assinar seu 

compromisso pessoal de não 
fumar



Pesquisador:

Assistir essa aula:

http://youtu.be/uWHaTOHiyec

Escrever uma lista de 

consequências do uso de 
bebidas alcoólicas



Pioneiro

Assistir esses vídeos:

http://youtu.be/0b2EfBc442c
http://youtu.be/t49NThe7F-I
http://youtu.be/M64yOp_LfZc
http://youtu.be/1LXkeOKf8Js

Escrever uma lista de coisas 

que você pode fazer para ter 

uma vida saudável.



Excursionista

Excursionista:

Escrever um trabalho de 150 a 200 palavras sobre o 

álcool, tabaco, drogas ou forma física, e sobre seu 
comprometimento com um estilo de vida saudável.



Guia

Ler este capítulo:

https://tinyurl.com/35h5m5hv

Preparar uma página ou mais 
com os dez textos que você 

mais gostou.



Desafio dos Nós (10 pontos)

1. Aprenda os nós: simples, direito, cego e cirurgião
2. Envie um vídeo de você fazendo os nós nas costas
3. Comemore

Desafio dos Nós 
(10 pontos)

1- Aprenda os nós: simples, 
direito, cego e cirurgião
2- Envie um vídeo de você 
fazendo os nós nas costas
3- Comemore



Desafio dos Nós (10 pontos)

1. Aprenda os nós: simples, direito, cego e cirurgião
2. Envie um vídeo de você fazendo os nós nas costas
3. Comemore
Desafio da 
Especialidade 
(40 pontos, bônus: 30 pontos)



Desafio da Especialidade (40 pontos, bônus: 30 pontos)

Amigo:

Felinos

Aulas:

http://youtu.be/QDT90owLiPQ
http://youtu.be/4kHqSo-OgB8

Prova: 
clubetamoios.com.br/felinos 

Companheiro:

Répteis

Aulas:

http://youtu.be/g7cs3D4w060
http://youtu.be/MX7k3YschOI

Prova: 
clubetamoios.com.br/repteis 

Pesquisador:

Flores

Aulas:

http://youtu.be/RUK6nTdUnos
http://youtu.be/COpjGnGbX-Y

Prova: 
clubetamoios.com.br/flores 

https://clubetamoios.com.br/felinos
https://clubetamoios.com.br/repteis
https://clubetamoios.com.br/flores


Desafio da Especialidade (40 pontos, bônus: 30 pontos)

Pioneiro:

Qualquer uma das outras que 
você ainda não tenha.

Excursionista:

Qualquer uma das outras que 
você ainda não tenha.

Guia:

Ecologia

Aula:

http://youtu.be/eSAu2avOOyQ

Prova: 
clubetamoios.com.br/ecologia 

https://clubetamoios.com.br/ecologia


Desafio Bônus: Logo da 12a Região (10 pontos)

1. Desenhe como você acha que deve ser o logo da 12R
2. Envie o desenho
3. Comemore

ATENÇÃO: APENAS ATÉ AMANHÃ, 7/3, ÀS 20H!

Desafio Bônus: Logo da 12a Região (10 pontos)

DESENHO

NEW LOGO

R12



Desafio Bônus: Logo da 12a Região (10 pontos)

1. Desenhe como você acha que deve ser o logo da 12R
2. Envie o desenho
3. Comemore

ATENÇÃO: APENAS ATÉ AMANHÃ, 7/3, ÀS 20H!
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