Ficha de Atividade
Escoteiros Online

#PiosOnTheAir
Informações
• Duração: 1 hora
• Custo: sem custo
• Local: Interno
• Participantes: junto com o Clã via Hangout
• Ramo: Pioneiro

Material
• Celular ou computador para participar da transmissão;
• Fones de ouvido.

Objetivo
A atividade tem como objetivo principal proporcionar debates e conclusões de progressões, mesmo ser estar
em sede. “Debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de expor e esclarecer opiniões
ou ideias divergentes.”, se baseando nesta definição queremos que a mente seja exercitada em qualquer lugar,
sede ou em casa, podendo assim se adaptar às situações de cada clã.

Antes de começar
Revise sua progressão percebendo quais competências faltam para a conquista da insígnia de BP, todavia também
revise quais itens já foram conquistados e assim observe, sera que a primeira ideia para o projeto da Insígnia, já
não está em na sua frente? Revise como está seu projeto de vida e reflita se está precisando ser atualizado.

O jogo
A atividade consiste em uma webconferência para debater sobre a Insígnia de B-P e o desenvolvimento de
projetos no Ramo Pioneiro. Atenção às orientações para atividade;
• Se possível antes do debate, um mestre ou jovem, explique o que são projetos e porque eles são importantes
para sua progressão pessoal e para você encontrar seu servir dentro da sociedade. Antes de qualquer servir pense
em você, no quanto você se dedica para seus objetivos pessoais, o que isso diz sobre seus sonhos e como você
pode potencializar isso para que seu projeto cresça e diga sobre seu lugar como jovem que faz a diferença para
deixar o mundo melhor. A ave, que consegue atingir grandes alturas encontrando novas possibilidades, é símbolo
do desejo de alcançar horizontes mais amplos, a aspiração ao conhecimento e a força da inovação e criatividade.”
• Projetos pioneiros nascem da observação, criatividade e perspectivas. Podemos dizer que os passos são:
Sonhar - Escolher - Organizar - Realizar - Avaliar - Comemorar. Mas calma o coração que tudo acontece ao seu
tempo e quando vê você está vagando por pensamentos e surge um projeto super acessível que diga sobre você
e deixe muitos resultados positivos entre projetos comunitários, ambientais, financeiros, viagens e um universo
de possibilidades.
Sugerimos que os adultos voluntários também participem como forma de incentivar a participação dos jovens.
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Progressão desenvolvida
Ao realizar esta atividade os jovens estão desenvolvendo os seguintes itens da sua progressão pessoal:
I1: Pesquisar alternativas para inclusão digital na sua comunidade ou no seu Grupo/Distrito Escoteiro, e apresentar
uma proposta de aplicação da solução encontrada, podendo contar com o apoio de instituições públicas e privadas.
I3: - Organizar, individualmente ou em conjunto com o Clã, um Fórum Pioneiro para debater assuntos pertinentes
ao Ramo.
I4: - Participar (e/ou organizar) de uma oficina de capacitação de elaboração e execução de projetos.

Considerações
Fez esta atividade? Poste uma foto no instagram com #PiosOnTheAir e manda e-mail contando sobre sua
experiência para erp@escoteirosrs.org.br
Compartilhe sua atividade no Grupo Oficial no facebook do Ramo Pioneiro Gaúcho em
bit.ly/gruporamopioneirogaucho
Essa ficha de atividade foi desenvolvida pela Equipe Regional do Ramo Pioneiro - RS.
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ramopioneiro@escoteirosrs.org.br.

“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer.
O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações
serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é
a informação: é sempre o trabalho.” (Peter Drucker)

