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1. Atividade previa 6: Fazendo o bem 

Sabemos de todas as dificuldades que, aqueles que têm menos, estão passando em meio a esse 
momento tão bizarro, por causa desta pandemia. 

Para nós escoteiros, isto é mais uma oportunidade de ajudar o próximo, então, bora lá! 

Sua patrulha deverá mobilizar os escotistas de sua tropa e de seu Grupo Escoteiro, para que no final de 
semana do Jamboree Nacional Online, seja realizado um “drive-thru” de arrecadação de alimentos, 
materiais de higiene/limpeza e demais itens que julgarem interessantes. 

Se liga! Os adultos do Grupo Escoteiro devem se mobilizar, SEM OS JOVENS, para a ação presencial.  

[Link da Resolução].

A responsabilidade das patrulhas é: 

• Fazer posts em suas redes sociais e demais canais de comunicação que tiver (whatsapp/telegram, 
etc) divulgando a iniciativa; 

• Para aqueles que morarem em condomínio, colocar em seu prédio/condomínio uma caixa para os 
vizinhos colocarem as doações (falar previamente com o síndico para pedir autorização). Divulgar no 
grupo de whatsapp do condomínio, no mural de recados, no elevador; e 

• Pedir auxílio aos pais/responsáveis para a logística de coleta e transporte das arrecadações para o 
Grupo Escoteiro. 

Dicas: 

Pode também ser um único drive-thru para mais de um grupo da região da sua cidade; e 

Caso o Grupo Escoteiro não consiga se mobilizar e realizar uma campanha local, o grupo pode levar 
as doações, que arrecadar, a alguma iniciativa de social já existente na cidade. 

As doações arrecadadas não precisam ser entregues às entidades escolhidas no mesmo fim de 
semana do Jamboree.

Lembre-se: Deve-se definir previamente a(s) entidade(s) de destino para as doações arrecadadas.

Para quem doar?

Como Baden Powell nos ensinou, devemos sempre trabalhar em equipe, certo?

E com o objetivo de unir esforços, a dica é conhecer o trabalho do Movimento UniãoBr .

Entre em contato com a coordenação do movimento no seu estado para obter informações a 
respeito dos locais que estão precisando na sua cidade.

Formulário para envio da tarefa concluída aqui.

(Obs.: o acesso ao formulário acontecerá pelo e-mail que será fornecido para o evento)

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2020/07/ResDEN_004-2020.pdf
https://www.movimentouniaobr.com.br/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQJUu7WBas8tOnzQ1PDieUc5UQjhYTUFKWVhLWFFZM1c2SUtBTElCUUgzVS4u
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2. Ramo pioneiro: modulo soliedariedade 
No módulo solidariedade trabalharemos atividades com foco no serviço à comunidade, expressando 
a cidadania e o nosso lema SERVYR, onde nem a distância impedirá de atuarmos em prol da nossa 
sociedade. Realizando ações que trabalham áreas fundamentais, como o social, afetivo e que deixam 
aquele quentinho no coração de todos os Pioneiro após a realização de um projeto comunitário. 
Essas ações vão da idealização de um sonho de criança até aquele despertar de saudade de quem já 
viveu muitas histórias. 

Em todo o mundo centenas de milhares de voluntários se dedicam a fazer ações para ajudar outras 
pessoas. Pondo em pratica a simples ideia de que cada um pode fazer algo de bom, seja muito ou 
pouco, para melhorar as vidas de alguém e causar um impacto positivo no mundo. Cuidando sempre 
para seguir as regras de distanciamento e higienização cobradas para evitar o contágio da Covid-19, 
durante as ações.

Essas ações deverão ser realizadas em prol das comunidades da cidade de origem do pioneiro, 
podendo ser formada uma equipe de interesse com pioneiros de outros grupos escoteiros ou com 
escoteiros e sêniores de seu grupo que também estejam participando do Jamboree. Assim, o 
impacto da ação social será maior. 

Sugestões de ações: 

1 - Mensagem Positiva para pessoas isoladas: Nesta ação sugerimos que os jovens entrem em 
contato com pessoas que estão em isolamento ou funcionários de Hospitais, casas de repouso, 
asilos, vizinhos e utilizando vídeo conferência, vídeos gravados, cartas, ou singelos presentes para 
transmitirem mensagens positivas, de conforto e esperança para as pessoas.

2 - Histórias ou Músicas Infantis: Que tal fazer a tarde de uma criança mais feliz? Nesta ação sugerimos 
que seja realizado uma videoconferência com crianças em casas de acolhimento contando estórias 
infantis ou cantando, tocando alguma música, realizar atividades para entretê-los e diverti-los;

3 - Entrega de flores, buque anônimo: Palavras e um abraço são sempre um momento de conforto 
e carinho, mas já que não podemos abraçar sugerimos que realizem em algum local de sua escolha 
como na frente de hospitais, praças uma ação com poemas e flores para uma pessoa anônima, como 
um abraço virtual.

4 - Higienização: O cuidado em manter locais e nossas mãos higienizadas é muito importante neste 
momento, algumas ações como disponibilizar álcool em gel, água e sabão na frente em locai públicos 
auxiliam muitas pessoas a estarem e se manterem seguras. Esta ação pode ser feita em parceria 
com algum estabelecimento comercial, prédios residenciais ou comerciais, por exemplo.

5 - Confeccionar máscaras: Sabemos que muitas pessoas não têm condições ou estrutura de 
higienizar suas máscaras, fazendo com que tenha que estar sempre trocando. Sugerimos nesta 
ação a criação de um posto de retirada de máscaras, podendo ser uma árvore, praça, hospital onde a 
pessoa pode retirar sem custo. 
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6 - Ser Voluntario: O voluntariado já parte do Ramo Pioneiro, mas neste momento é mais que essen-
cial fazermos a nossa parte. Muitas instituições necessitam de uma mãozinha a mais na separação 
de roupas, alimentos, na preparação e entregas de cestas básicas, no passeio e cuidado com os 
cachorros, dentre outras necessidades. 

7 - Doar Sangue: Doar salva vidas e transmite amor, os bancos de sangue necessitam da sua ajuda 
doando, incentivando e promovendo campanhas de divulgação e conscientização em sua comuni-
dade. Utilize as redes sociais para convidar sua família e amigos nesta corrente do bem.  

8 - Arrecadações: Organizar uma campanha em prol a uma comunidade ou instituição, identificando 
assim qual sua principal necessidade. Utilizar as redes sociais e a imprensa local para divulgar essa 
ação, firmar parcerias de pontos de coleta com o comércio, supermercados e no sábado (12/09) rea-
lizar um drive trull para encerrar a arrecadação. Lembrando sempre de divulgar qual a comunidade ou 
instituição está sendo beneficiada com a ação. 

10 - Ajudando a quem não vê sem sair de casa: A inclusão e acessibilidade são peças fundamentais 
para uma sociedade melhor, neste momento sugerimos a criação de ações que facilitem o acesso de 
pessoas com deficiente auditiva ou visual com a tradução de vídeos, filmes e leitura de livros literá-
rios ou didáticos para disponibilizar em associações para surdos e cegos.

11 - Todos pela Saúde: Projeto em parceria com o Itaú, permite a interação com ILIPI’S, você pode 
saber mais sobre em: escoteiros.org.br/todospelasaude

Regras para as ações:

 Para registro da ação e participação do Módulo Solidariedade, o pioneiro ou equipe de 
interesse terão que postar até às 13:00 do dia 12/09 fotos ou filmagens que mostrem a ação e o 
resultado. Terá que ser compartilhado no Instagram do seu Clã Virtual do Jamboree, marcando pelo 
menos o Instagram do Mushroom Kingdoom e as # do Jamboree. Às 14:00 teremos o fechamento 
desta atividade com os Clãs Virtuais. 

Curitiba, 06 de Agosto de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral

https://www.escoteiros.org.br/todospelasaude/

