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1. MENSAGEM COORDENAÇÃO RAMO PIONEIRO

Amigos e companheiros, Mestres Pioneiros

Estamos trabalhando muito para que o Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro seja um 
evento marcante, um marco para que juntos possamos somar esforços para alavancar o 
Ramo Pioneiro.

Compartilhamos com vocês nosso desejo de que o Ramo Pioneiro represente um efetivo 
muito maior para os Escoteiros do Brasil, que se fortaleça como uma ferramenta relevante 
para educação dos nossos jovens e construção de um mundo melhor.

O Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro, evento que está inserido no 24º Congresso 
Nacional Escoteiro, será uma oportunidade única, um espaço onde será possível conversar, 
aprender e compartilhar boas práticas. O programa oferecido está bastante completo e 
traz temas de relevância para o nosso ramo, além de contar com palestrantes com muita 
experiência e com a presença do João Armando Gonçalves, Ex-Presidente do Comitê 
Escoteiro Mundial.

Dessa forma, solicitamos especial esforço para que nos ajudem a divulgar o Indaba do 
Centenário para o maior número possível de Mestres Pioneiros.

Contamos com sua participação e esperamos vê-los em breve, na cidade de Curitiba.

André S. Lemes  |  Ana Filipa Simão
ENAP - Coordenadores Ramo Pioneiro

2. DATA, PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES

O Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro faz parte da programação do 24º Congresso 
Nacional Escoteiro e será realizado no dia 28 de abril (sábado).

A participação nesse evento está condicionada a inscrição no 24º Congresso Nacional 
Escoteiro. Para saber informações detalhadas, sobre o local e procedimentos para 
inscrição, acesse o site: www.escoteiros.org.br.

ATENÇÃO: Embora a participação no Indaba do Centenário seja possível aos participantes 
inscritos no 24º Congresso Nacional na categoria “congressista”, para facilitar a organização 
dos trabalhos solicitamos que os interessados informem essa intenção ao Coordenador 
Nacional do Ramo Pioneiro, André Silveira Lemes, pelo e-mail - andre.lemes@escoteiros.
org.br – até o dia 23/04/18.



3. PROGRAMAÇÃO

DIA 28 DE ABRIL – SÁBADO

Hora Atividade
08:00 Recepção dos participantes

08:30

Geração Z: Abordagem educativa, mercado de trabalho, estratégias de 
relacionamento, etc.

Palestrante: Allan Martins Mohr - Psicólogo

09:15

Objetivos Educativos do Ramo Pioneiro: a visão dos Escoteiros do 
Brasil quanto ao papel da Proposta Educativa e seu impacto efetivo na 
realidade observada do país, inclusive quanto ao crescimento.

Radiografia do Ramo Pioneiro: Apresentação de estudo estatístico 
pesquisas que se relacionam com o Ramo Pioneiro.

Será ministrada pela Diretora de Métodos Educativos dos Escoteiros do 
Brasil, Carmem Barreira e pela Equipe do Centenário do Ramo Pioneiro.

10:00 Coffee Break

10:30

Palestra Magna: O Ramo Rover em Portugal e pelo Mundo: palestra de 
João Armando Gonçalves, ex-presidente do Comitê Escoteiro Mundial, 
sobre a experiência de sucesso do Ramo Rover em Portugal, bem como 
o desenvolvimento deste Ramo pelo mundo.

12:00 Almoço (por conta de cada participante)

13:30

Oficinas em forma de rodízio:

Oficina de Projetos e Boas Práticas: trabalhando com projetos e 
conhecendo boas práticas.

“Bate papo” com João Armando: Neste Bate Papo terão oportunidade 
de conversar, questionar e trocar experiências sobre tudo que ouviram na 
palestra Magna. 

15:30 Coffee Break

16:00

Crescimento: aspectos a debater e construir sobre a realidade e 
expectativas - Dinâmica em formato grupos de discussão para debaterem 
dificuldades, ações e estratégias relacionadas ao crescimento do Ramo 
Pioneiro. 

17:30 Apresentação das atividades do Centenário do Ramo Pioneiro.
18:00 Encerramento



4. FEIRA DE PROJETOS

A 9ª Feira Nacional de Projetos Escoteiros é uma iniciativa da União dos Escoteiros do 
Brasil, aberta à participação de qualquer Unidade Escoteira Local (UEL) e Região Escoteira. 
O objetivo desta ação é de compartilhar experiências de sucesso entre os membros do 
Movimento Escoteiro, oportunizando o contato com iniciativas que colaboram para o 
fortalecimento de nossa instituição, o crescimento de seu efetivo e o reconhecimento 
junto à comunidade local. Os projetos selecionados para a 9ª Feira Nacional de Projetos 
Escoteiros permanecerão expostos durante o 24º Congresso Nacional Escoteiro, entre os 
dias 28 de abril e 1º de maio de 2018, em Curitiba.

Será uma excelente oportunidade para compartilharmos projetos relacionados ao 
Ramo Pioneiro. Participe, compartilhe o projeto do seu Clã Pioneiro!

Os projetos poderão ser enviados até o dia 15 de abril de 2018. 

Para saber mais informações, acesse:

http://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Boletim-1-da-9-Feira-
Nacional-de-Projetos-20182.pdf

Curitiba, 03 de abril de 2018.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

União dos Escoteiros do Brasil


