Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Ramo Pioneiro

CORRENTE DO CONHECIMENTO
Informações:
Duração: o tempo necessário para atingir todo os elementos do grupo
Local: Casa/Sede - internet
Participantes: Individual

Área de Desenvolvimento:
Esta atividade colabora para o alcance das seguintes competências:
- Reconhecer nos grupos sociais dos quais participa um apoio para o seu crescimento e para a realização do seu
projeto de vida, construindo-o de acordo com os valores expressos na Lei e na Promessa Escoteiras.
- Valorizar as relações de cooperação acima das relações de competição.

Material:
restos de cordas, sisal, adriça e etc.
Celular

Antes de começar:
Orientar ao jovem que o vídeo produzido deve ser compartilhado para o mestre e mais três jovens do grupo a que
pertencem: um do Ramo Lobinho, um do Ramo Escoteiro e um do Ramo Sênior. Podem ser utilizadas as redes
sociais, e-mail, WhatsApp ou outra forma de compartilhamento que todos tenham acesso.

Descrição da Atividade:
Cada jovem do Clã Pioneiro deve fazer um vídeo para cada ramo (lobinho, escoteiro e sênior), ensinado e explicando
as funcionalidades de nós e amarras, seguindo os critérios a seguir:
Ramo Lobo: Um nó OU uma amarra.
Ramo escoteiro: Dois nós OU um nó e uma amarra OU duas amarras.
Ramos sênior: Três nós OU dois nós e uma amarra OU um nó e duas amarras OU três amarras.
Estes vídeos devem ser compartilhados com um jovem de cada ramo respectivo. Deve ser solicitado que o vídeo
seja compartilhado com outro membro da seção sempre que for recebido por um jovem. Desta forma, através
de uma corrente, o material deve alcançar a todos os jovens.
O objetivo é estimular a busca e o compartilhamento do conhecimento.

Variações:
Essa atividade pose ser feita em sede de forma competitiva solicitando quem faz mais nós ou amarras em um
determinado tempo. Depois explicar aos demais as funcionalidades de cada nó executado pelo indivíduo ou pedir
que o outro identifique o nó e explique suas funcionalidades.

Dicas:
Ter o cuidado para que o espírito competitivo não crie animosidade e sim o espírito de compartilhar e trocar
conhecimento.
Se o pioneiro tiver dúvidas, o mestre deve compartilhar instruções sobre os nós e amarras, explicando os graus
de dificuldade e aplicações nos respectivos ramos.
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Considerações:
Essa ficha de atividade foi desenvolvida por: Sabrina Vasconcellos em conjunto com a Coordenação do Ramo
Pioneiro –RS
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: sabrina.vasconcellos68@gmail.com ou ramopioneiro@
escoteirosrs.org.br
Ficha publicada em 22/04/2020.

