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VIGÍLIA DO CENTENÁRIO

Conforme apresentamos no boletim 1 - Celebrando o Centenário do Ramo Pioneiro, os 
Pioneiros de todo o país poderão se reunir localmente, na noite do dia 30 de junho de 2018, 
sábado, para realizar a Vigília Nacional Pioneira. O principal objetivo dessa atividade é 
possibilitar que os jovens reflitam sobre importantes aspectos de sua vida pessoal, bem 
como façam opções para o seu futuro.

Esse material tem a finalidade de orientar a realização da atividade e dar subsídios para 
os Clãs se organizarem localmente. Trata-se apenas de uma proposta, que pode ser 
personalizada e adaptada, contando com a criatividade que é tão comum às Comissões 
Pioneiras (Equipes em algumas localidades), Clãs e Pioneiros.

Propõem-se que os Pioneiros realizem momentos de integração, debates, discussões e 
reflexões, buscando maior interação entre os jovens. A Vigília Pioneira pode ser realizada 
com Clãs de um mesmo Distrito, por afinidade juntando mais Clãs, ou mesmo pelo próprio 
Clã. Recomendamos que o número de participantes não seja muito grande, o que pode 
dificultar para que hajam trocas e intercâmbios de experiências.

Com o tema “CONDUZA COM O REMO A SUA CANOA”, entendemos que o crescimento 
pessoal dos Pioneiros também significa o crescimento do Ramo Pioneiro em todo o país. 
Conforme destacado no Indaba Nacional do Ramo Pioneiro (realizado em 28/04/2018), o 
crescimento do ramo é um objetivo estratégico que poderá atingido, dentre outras formas, 
por meio de experiências únicas e agregadoras (Método Escoteiro), com atividades que 
sejam efetivamente atraentes.

A Vigília Nacional Pioneira pretende comemorar os 100 anos do Ramo Pioneiro, mas 
também vislumbrar o novo centenário que se inicia. Por isso, refletirmos sobre nossa 
capacidade de remarmos em frente, assumindo a responsabilidade com nós mesmos, 
mas também contribuindo com a comunidade em que estamos inseridos – um país jovem, 
com muitas carências e que precisa da sociedade civil organizada para apoiar sua/nossa 
evolução.

Como sempre, temos recebido a contribuição de algumas Regiões Escoteiras, que têm se 
proposto a ajudar na discussão e criação dos materiais e outros subsídios para os Clãs de 
todo o país. A elas nosso grato, gratíssimo!

André Silveira Lemes  |  Ana Filipa Simão
ENAP - Coordenação Ramo Pioneiro
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SUGESTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Tema: “CONDUZA COM O REMO A SUA CANOA”

EVENTO DE PROGRESSÃO COLETIVA E INDIVIDUAL NO RAMO PIONEIRO
EU, NÓS E O PRÓXIMO

O QUE É A VIGÍLIA NACIONAL?

É um evento descentralizado, cujo objetivo é proporcionar que o Pioneiro construa seu 
projeto de vida, de forma colaborativa juntamente com outros jovens, sem que se perca 
suas características pessoais. Também se revela um momento especial para pensar sobre 
temas que afetam o coletivo e que podem contribuir para o crescimento individual do 
jovem como pessoa e como cidadão. Uma equipe de Interesse, com apoio dos Mestres, 
deve organizar o programa e preparar as condições locais e materiais para sua realização. 

COMO SE DÁ A APLICAÇÃO DA ATIVIDADE?

Esta sugestão está estruturada em três partes:

1. Na primeira, o jovem foca seu projeto no “eu”, construindo seus planos com 
objetivos pessoais;

2. Na segunda, o jovem vai focar em ações que beneficiem as pessoas à sua volta, 
que fazem parte de seu convívio diário e que sejam favorecidas por suas ações 
futuras.

3. Na última, o jovem vai abrir seu horizonte e pensar naqueles que fazem parte da 
comunidade, em levar o benefício de suas ações para a sociedade, para as pessoas 
que ele não conhece, construindo entre seus sonhos, o serviço ao próximo.

Ao final, o jovem poderá conciliar suas reflexões com a elaboração/revisão de seu Projeto 
de Vida, onde se propõe a realizar um conjunto de ações que visam não apenas a ele 
mesmo, mas ao coletivo e aqueles que convivem com ele.



ESCOTEIROS DO BRASIL

Indaba Nacional do Ramo Pioneiro
Centenário do Ramo Pioneiro

Vigília Nacional Pioneira

 
QUAL A DURAÇÃO RECOMENDADA?

Recomendamos que a duração seja ajustada de acordo com o grupo que estiver 
participando. Porém lembre-se que uma vigília muito curta (menor que 4h de duração) 
poderá não despertar os sentimentos de coletividade e fraternidade que queremos 
enfatizar, onde o jovem se sente acolhido em seus sonhos por verificar que outros ali 
também compartilham das mesmas ansiedades e angústias. Um evento muito longo 
(maior que 12h de duração) pode ficar cansativo demais e deixar uma impressão de que 
menos poderia ser mais. Use o bom senso.

Esta programação prevê o início as 19h de um sábado (ou uma sexta) e término às 4h do 
dia seguinte, ainda na madrugada. Os jovens poderão estar preparados para descansar em 
barracas ou acantonados, e acordarem no dia seguinte para um café da manhã conjunto 
antes de irem embora...

MATERIAL NECESSÁRIO

• Acesso à internet ou arquivamento prévio dos vídeos indicados;
• Projetor (ou tv) com conexão a um computador para vídeos;
• Caixa de som, pode ser pequena, portátil, mas que todos possam ouvir no ambiente;
• Celular smartphone para distribuir material ou pc usando WhatsApp;
• Canetas, papel A4;
• Alimentação para os participantes.

 
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO

19:00

ABERTURA

• Recepção dos participantes.

• Cadastramento do número WhatsApp de todos em um grupo para uso 
somente nesta noite... (podem manter se for escolha de todos ao final).

19:30

5’ • Abertura: boas vindas, bandeira, oração e avisos.

10’ • Divisão das Equipes (máximo de 5 em cada) se necessário.

3’
• Apresentação da dinâmica da Vigília Nacional (O que esperamos do jovem 
nesse momento de reflexão, objetivos da Vigília).

2
• Leitura do texto de ambientação – Augusto Cury (anexo 1).

• Reflexão inicial: que cada um faça uma releitura pessoal.
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19:50 10’

• Canção escoteira: A viagem “Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho...” 
     > Canção disponível no YouTube (https://youtu.be/gQPuWDmBbPQ). A canção 
         também pode ser tocada por violão ou outro instrumento.
     > Todos recebem a letra por WhatsApp.

20:00 40’ JANTAR

20:40

4’30’’

INÍCIO DA VIGÍLIA 

PRIMEIRA BUSCA COLETIVA

• Vídeo 1 – “Eu, quem serei eu? Qual será o meu legado?”
     > Compartilhar link de vídeo: https://youtu.be/4UURhSYKqHU.
     > Apresentação – vídeo motivacional: “Qual seu legado?”

10’
- As equipes devem relacionar os sonhos e apresentar a coletânea (um jovem 
apresenta) com comentários gerais, sem nomear os “sonhadores”.

2’30’’
• Vídeo 2 – “Qual será o seu legado” (Villy Fomin)
     > Compartilhar link de vídeo: https://youtu.be/ZdY0pezZuZo

15’
- As equipes debatem as possibilidades x sonhos. 
Como sonhar com os “pés no chão”, como sonhar e viabilizar os sonhos?

13’ - Cada equipe apresenta suas conclusões em um comentário final de 2 minutos.

21:30

60’

PRIMEIRA BUSCA INDIVIDUAL: Eu

Meu projeto de vida - 1ª parte.

• Orientar os participantes a buscarem um local tranquilo onde possam 

refletir sobre a seguinte pergunta:
     > “Quais são meus planos para os próximos dois ou três anos de minha vida, 
           onde o principal beneficiado de cada ação serei eu?”
- O jovem deve planejar e definir os meios para atingir cada meta, cada ação.
- Disponibilizar material, caso seja necessário (papel e caneta).
- Cada jovem dever guardar o conteúdo para composição final.

** As reflexões oriundas desse momento poderão ser utilizadas pelo jovem na 
elaboração ou revisão de seu Projeto de Vida.

5’

• Canção: Por você – Legião Urbana
     > Apresentar vídeo no Youtube: http://vevo.ly/hiTDHa
     > Distribuir letra por WhatsApp
     > Todos acompanham o vídeo (tem a letra da música no vídeo também).

23:35 20’
LANCHE - chá com biscoitos e música – deixar tocando uma lista de músicas 
com o tema: Aqueles que nos rodeiam.

23:55 5’
INFORMAÇÕES - próxima seção da vigília:
- Reflexões com o subtema: “Nós” – pessoas que estão próximas de nós, como 
nossos pais, irmãos, amigos, namorada(o), enfim... pessoas do convívio próximo.

’3
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00:00

5’
SEGUNDA BUSCA COLETIVA: NÓS

• O que podemos fazer por aqueles que nos cercam no dia a dia?
     > Vídeo – “Thai – felicidade diária”: https://youtu.be/ysa9Wfh4uLo 

5’
     > Discussão em equipes (5’) – reflexão sobre o vídeo e sobre as 
         consequências dos nossos atos do dia a dia.

5’      > Relato de cada equipe sobre as conclusões

00:15

5’
SEGUNDA BUSCA INDIVIDUAL: Eu

• Meu projeto de vida – 2ª parte
     > Leitura do texto “Mais ou menos” (anexo 2)

50’
     > Reflexão individual – Quais seus planos para o benefício daqueles que os 
         rodeiam na rotina diária.

1:10 20’
Lanche – Chá e café com biscoitos
(Utilizar música de fundo para manter o clima de reflexão neste momento).

1:30 20’

Canção: Novo Tempo, Ivan Lins

     > Apresentar vídeo no YouTube: https://youtu.be/ao9Pj26Vp6g
     > Distribuir letra por WhatsApp
     > Prestaram atenção na letra da música?
     > Atual ou não? Pequena conversa sobre os significados que se lembrarem 
         após a execução do vídeo.

1:50

4’

TERCEIRA BUSCA COLETIVA: O próximo

• ONU - ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
     > Apresentar vídeo no YouTube:
         https://www.youtube.com/watch?v=u2K0Ff6bzZ4 

36’
     > Equipes devem pesquisar quais são os 17 ODS e escolher dois deles para 
         ler debater a respeito.
     > Relato das conclusões.

2:30 5’
Canção: Trem Bala – Ana Vilela
     > Apresentar vídeo no YouTube: https://youtu.be/sWhy1VcvvgY 
     > Distribuir letra por WhatsApp

2:35

5’

TERCEIRA BUSCA INDIVIDUAL: 

• Reflexão final – 3ª parte
     > Apresentar vídeo no YouTube – A corrente do bem: 
         https://youtu.be/YoK6nxFimgA 
     > Nossa contribuição para um mundo melhor – O que temos feito para isso?

50’
• Reflexão individual – DESERTO: o jovem completa sua reflexão, 
acrescentando as ações que podem contribuir para um ou mais dos 17 ODS.
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3:40 20’
Lanche de encerramento
(Manter música de fundo)

4:00 20’

ENCERRAMENTO DA VIGÍLIA 

Despedida
     > Pode ser lida alguma mensagem escolhida pelos Pioneiros.
     > Canção: “Canção do Clã” (anexo 3)

* Os jovens podem ter preparado “pernoite”, acampados ou acantonados a 
partir deste momento; ou, de forma alternativa, podem se despedir e encerrar a 
atividade.
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ANEXO 1

TEXTO DE AMBIENTAÇÃO

Desejo que você
Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.
Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.

Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.
Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la.

Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.

Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina,
Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.
Seja um debatedor de ideias. Lute por aquilo que você ama.

AUGUSTO CURY
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ANEXO 2

1º TEXTO DA SEGUNDA BUSCA: VOCÊ.

Mais ou menos
Chico Xavier

A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade 
mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. 
A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um 
transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. 
A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos... 

Tudo bem!

O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum... 
é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais 
ou menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais ou menos. 
Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos.
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ANEXO 3

CANÇÃO DO CLÃ

Em uma montanha, bem perto do céu
se encontra uma lagoa azul,
que só a conhecem aqueles que têm
a dita de estar em meu clã.

Laia, lalaia, lalaia, lalaia...
Laia, lalaia, lalaia, laia, laia.

A sede de riscos que nunca se acaba,
As rochas que há a escalar,
O rio tranquilo que canta e que chora
Jamais poderei olvidar

No alto da serra, na gruta escondida,
Foi lá que eu fiz o meu lar.
Subindo e descendo em corda ligeira,
Eu vi o meu clã acampar.

À noite, sentados ao pé da fogueira,
Crepita a alma escoteira.
Pioneiros meditam, definem a trilha
E fazem a sua vigília.

O sol nos aponta um caminho de sonhos.
O vento nos leva a andar.
O brilho de vivas estrelas repete
O eco de nosso cantar.


