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Ramo Pioneiro

O que estamos fazendo

Informações

• Duração: 3h
• Local: Vídeo Conferência
• Participantes: Pioneiros, mestres e convidados (caso necessário)
• ODS Desenvolvida: Pode vir a atender: 1. Erradicação da pobreza, 2. Fome zero e agricultura sustentável, 3. 
Educação de qualidade, 8. Trabalho descente e crescimento econômico e 10. Redução das desigualdades
• Área de desenvolvimento: Caráter e Social.

Progressão pessoal

10. Valorizar as relações de cooperação acima das relações de competição
16. Colaborar com sua comunidade local contribuindo para a criação de uma sociedade justa, participativa e fraterna.

Programação

Hora Atividade Material
10min Abertura - Rotina Inicial Imagem da Bandeira Nacional; Celular 

ou computador com conexão à internet. 
Aplicativos para vídeo chamada com 

compartilhamento de tela.
1h Primeira parte: dando sequência ou 

concluindo a ação
Celular ou computador com conexão à 

internet. Aplicativos para vídeo chamada.
1h Segunda parte: conselho de clã Celular ou computador com conexão à 

internet. Aplicativos para vídeo chamada.
20min Encerramento: Rotina final

Encerramento da atividade, avaliação e 
IBOA

Imagem da Bandeira Nacional; Celular 
ou computador com conexão à internet. 

Aplicativos para vídeo chamada com 
compartilhamento de tela.

Material

- Internet, computador ou celular para vídeo conferência, material para anotações, guia do projeto pioneiro.

Antes de começar

Escolher com antecedência quem ficará responsável pela abertura da atividade.
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Descrição da atividade

O responsável pela abertura conduz com a leitura de uma reflexão, oração, texto ou poesia. Algo que traga uma 
mensagem serena a todos.

Primeira parte:
Dando sequência a atividade sugerida FAZENDO O BEM SEM OLHAR A QUEM, a proposta desta semana é dar 
continuidade e/ou avaliar o que está sendo feito pelo clã. Caso seu clã tenha optado em realizar as propostas 
sugeridas:

1. Fizeram em formato de projeto?
2. Conseguiram realizar alguma ação?
3. Registraram essas ações?
4. Agora é a hora de avaliar os primeiros dias do projeto idealizado.
5. Convido a compartilharem suas ações com a equipe nacional, até mesmo as ações anteriores a atividade, 
sabemos que muitos clãs já estavam desenvolvendo lindas ações. (ana.simao@escoteiros.org.br)

Segunda parte:
Como está a vida do seu clã. Estamos sempre nos preocupando como podemos ser úteis aos outros e às vezes 
colocamos em segundo plano o acompanhamento pessoal dos pioneiros e os compromissos já assumidos antes 
da nossa rotina mudar.

1. Como anda o acompanhamento da progressão pessoal?
2. O que podemos fazer para o alcance de novas competências? As atividades do guia são sugestões e o Ramo 
Pioneiro é o Ramo mais flexível. Lembrem que muitas vezes essas competências podemos adquirir com ações em 
outras atividades que realizamos, como a faculdade, emprego, envolvimento em trabalhos com outras ONGs, etc.
3. Uma conversa de clã franca é o ideal para alcançarmos esse objetivo. Agora é hora de avaliar e planejar, o 
isolamento social é apenas um desafio a ser superado.
4. Convido a compartilharem com a equipe nacional o que o seu clã está realizando para manter a rotina enquanto 
seção. (ana.simao@escoteiros.org.br)

ANEXOS: Material de consulta GUIA DO PROJETO PIONEIRO

Dicas
Uma atividade de avaliação e reorganização da rotina do Clã é necessária sempre que iniciamos uma ação. Para 
podermos acompanhar cada etapa e poder não só corrigir o que for necessário, mas, principalmente festejar os 
objetivos alcançados. Compartilhar o que fazemos é gratificante, incentiva e inspira os demais clãs.

Bibliografia

GUIA DO PROJETO PIONEIRO

Considerações

A prática de projeto é a ferramenta de trabalho mais importante do Ramo Pioneiro. Exercitem sempre essa prática, 
até mesmo nas ações pequenas. Reflitam sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor e façam parte da 
solução. Se questionem sempre: Como posso ajudar a deixar o mundo melhor? Lembrando que para termos um 
mundo melhor precisamos ser pessoas melhores a cada dia.

Essa ficha de atividade foi desenvolvida por: Equipe Nacional do Ramo Pioneiro 
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail ana.simao@escoteiros.org.br
Ficha publicada em 16/04/2020.


