SUGESTÕES DE ATIVIDADES EM TEMPOS DE COVID-19

RAMO PIONEIRO
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SEMPRE ALERTA PIONEIROS E ESCOTISTAS DE TODO BRASIL!
Sabemos que muitos Clãs estarão sem atividades pelas próximas semanas devido às
medidas de contenção da pandemia de Coronavírus. Mas as atividades escoteiras podem
acontecer de outras formas!
Podemos aproveitar este momento para colocar em dia os documentos do Clã e os seus
individuais, deixar a mochila pronta e equipada, costurar coisas no poncho/uniforme/vestuário
e até fazer virtualmente algumas atividades, Progressão Pessoal, e Insígnias de Interesse
Especial. Que tal? Topam?
É a hora de aproveitar os benefícios das redes sociais e de todas as tecnologias que quiserem!
Vamos esquecer os relatórios para sempre e abusar dos vídeos, áudios, fotos, desenhos,
cartazes e até vídeo chamadas!
Compartilhe tudo com seu Clã e equipe de interesse até com seus amigos de lenço de
outros grupos. E assim poderá incentivar todo mundo a fazer o mesmo.
Escotistas, se organizem para incentivar os jovens a participar. Não esqueçam de fazer o
devido reconhecimento dos dos mesmos, no aplicativo mAPPa.

Coordenação Nacional do Ramo Pioneiro
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Acessando ao Meu Paxtu (via www.escoteiros.org.br) você encontrará
toda a literatura dirigida ao seu Ramo, onde estão disponíveis informações
adicionais sobre as atividades sugeridas neste documento.
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DICAS
• As pesquisas podem ser publicadas nas mídias digitais do Clã ou Grupo Escoteiro, como
Facebook, Instagram e YouTube, por exemplo;
• Aplicativos de celular que permitem realizar a montagem de vídeos e fotos podem ser
usados para apresentações. Lembram do Tik Tok, que todo mundo está usando? Essa é
uma ótima ferramenta;
• Sites e aplicativos para elaborar Mapas Mentais podem ajudar a organizar e registrar
anotações sobre alguns assuntos;
• O aplicativo Canva (www.canva.com) tem várias ferramentas gratuitas para confecção de
cartazes e/ou folder digitais, que podem ser compartilhados.
Neste documento vocês terão várias sugestões de atividades que podem realizar
individualmente, com ajuda a distância das equipes de interesse, dos escotistas e até da sua
família.
E aí? Bora lá? Então não fiquem parados e vamos para mais um desafio!
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DESENSOLVIMENTO
FÍSICO

1. Assumir a parcela de responsabilidade
que lhe cabe no desenvolvimento
harmônico do seu corpo, conhecimento
os processos biológicos que o regulam.
• Utilizando as redes sociais do seu grupo
escoteiro/clã de pioneiros, compartilhar
informações oficiais que possam ajudar a
população em geral a se prevenir contra
o corona vírus. E, fazer uma campanha
contra o FAKE NEWS.
2. Administrar corretamente seu tempo
na busca do equilíbrio entre suas
diversas atividades.
• Quando mudamos nossa rotina diária, o
maior desafio é fazer nossas obrigações
pessoais em outro cenário.
• Buscar e compartilhar dicas de
organização pessoal que ajude você e os
demais a se organizar.
• Trabalhando em sistema home office,
colocando o estudo e sua progressão
pioneira em dia.
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DESENSOLVIMENTO
INTELECTUAL

1. Ser capaz de inovar e ousar aplicando
conhecimento e habilidades, utilizando
a ciência e a tecnologia em situações
cotidianas.
• Compartilhar nas redes sociais do seu
grupo escoteiro/clã de pioneiros das
seguintes tarefas:
• Fazer um vídeo ensinando os principais
nós e amarras, explicando suas
funcionabilidades. Ensinar e estimular os
demais membros do seu grupo/clã
• Montar um quadro de nós decorativo que
pode decorar seu quarto, canto do clã ou
presentear uma seção de seu grupo.
2. Expressar com coerência seus
pensamentos e respeitar a diversidade
de opiniões na busca de um
entendimento mútuo.
• Promover uma reunião virtual de clã
para conversarem sobre um tema atual
que faça parte do cotidiano de vocês.
Podendo ser uma questão social, do
grupo escoteiro, desafios e tomadas de
decisões da vida da faixa etária de vocês.
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DESENSOLVIMENTO
DO CARÁTER

1. Ser o principal responsável pelo seu
desenvolvimento pessoal, assumindo a
vida como um processo permanente de
aperfeiçoamento.
• Escrever ou revisar seu projeto de vida.
O importante não é apenas pensar em
cada área de desenvolvimento de forma
superficial, apenas traçando objetivos
simples, e sim, refletir sobre cada área
de forma completa. Além do que se
quer fazer e onde se quer chegar, é
fundamental que se pense que pessoa
sou e que cidadão quero me tornar
a cada dia. E aí sim, traçar metas e
objetivos que realmente vão levar você
a se tornar uma pessoa cada vez melhor
e ativa na sociedade realizando seus
sonhos e anseios pessoais.
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DESENSOLVIMENTO
AFETIVO

1. Construir sua felicidade pessoal no
amor, servindo desinteressadamente ao
próximo.
• Você certamente já ouviu falar dos
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, mas já parou para
conhecer de fato o que é isso? Que tal
estudar os objetivos e propor atividades
a serem desenvolvidas no futuro pelo
seu clã junto a sua comunidade e/ou
grupo escoteiro. Através de uma reunião
virtual, discutirem a possibilidade de
desenvolver um projeto com o tema de
uma ODS.
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DESENSOLVIMENTO
SOCIAL

1. Contribuir para a preservação da vida
por intermédio de práticas sustentáveis
no trato do ambiente natural e da
convivência harmônica com a natureza.
• Desenvolver com sua equipe de
interesse ou clã, uma ação ou projeto
para ser realizado no futuro que atenda
uma ou mais das seguintes ODSs:
6 Água Potável, 7 Energia limpa e
acessível, 13 Ação contra a mudança
global do clima, 14 Vida na água e 15
Vida terrestre.
• Desenvolver postagens educativas e
incentivadoras sobre essas ODSs e
divulgar nas redes sociais de seu grupo
escoteiro e/ou clã.
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DESENSOLVIMENTO
ESPIRITUAL

1. Dialogar como todos,
independentemente de suas opções
religiosas, buscando estabelecer vínculos
de comunhão entre as pessoas.
• Promover uma conversa virtual com
os membros de seu clã, sobre como
vocês vivenciam a sua espiritualidade e a
exercem no dia a dia.
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