
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Informações: 
Duração: 3 horas
Local: Vídeo Conferência
Participantes: Pioneiros, mestres e convidados (caso necessário)

Área de Desenvolvimento: 
Caráter, 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. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): 
Pode vir a atender: 
1. Erradicação da pobreza; 
2. Fome zero e agricultura sustentável; 
8. Trabalho descente e crescimento econômico; 
10. Redução das desigualdades. . 

Programação: 
Quando for uma ficha de programação completa de atividade. 

Ramo Pioneiro 

FAZENDO O BEM SEM OLHAR A QUEM

10 MIN Abertura - Rotina Inicial.
Imagem da Bandeira Nacional; Celular ou com-
putador com conexão à internet; Aplicativos 
para vídeo chamada, compartilhamento de tela.

1H20 MIN
Proposta 1 - discussão para desenvol-
vimento de uma ação.

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

1H20 MIN
Proposta 2 - discussão para desenvol-
vimento de uma ação.

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

10 M
Encerramento: Rotina Final Encerra-
mento das Atividades. Avaliação da 
atividade que aconteceu. IBOA

Imagem da Bandeira Nacional; Celular ou com-
putador com conexão à internet; Aplicativos 
para vídeo chamada, 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. 
Enviar aos participantes o tema para que comecem a pensar e pesquisar sobre o assunto, facilitando o andamento 
da atividade. 



Ficha de Atividade
Escoteiros Online

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. 

O objetivo desta primeira parte da atividade é instigar os pioneiros a olhar ao seu redor e perceber como a rotina 
das pessoas estão sendo afetadas com o período da quarentena. Afetadas economicamente principalmente.  
Perguntas que podem auxiliar a condução da conversa: 

1. Na sua rua ou bairro, como avalia o impacto econômico direto? 
2. Observa que estabelecimentos comerciais e/ou restaurantes se reinventaram?  
3. Qual estratégia está sendo adotada para tentar manter a rotina comercial o mais normal possível? 

O QUE O CLÃ PODERIA FAZER PARA AJUDAR A DIMINUIR O IMPACTO NEGATIVO?  

Exemplo de ações:  

1. Criar uma rede para informar como está a rotina da sua rua ou bairro, valorizando principalmente os pequenos 
estabelecimentos e serviços autônomos.  
2. Descobrir quais são as necessidades das pessoas e os serviços que não estão conseguindo atendimento e 
tentar juntar informações de quem oferece esse tipo de serviço. 

Segunda parte: conversar sobre a situação das famílias em situação de vulnerabilidade de sua cidade e moradores 
de rua.  Podemos ajudar criando ou participando de uma ação? Observamos que governos, igrejas e ONGs estão 
tentando de alguma forma minimizar o impacto do período de isolamento social a essas pessoas. Mas, será que é 
o suficiente? O meu bairro está sendo atendido? Podemos contribuir para os trabalhos em andamento? É possível 
fazermos uma campanha própria do Clã ou Grupo Escoteiro? 

Proponho o desenvolvimento de um projeto, podendo de ser de Clã ou de uma equipe de interesse. Respeitando 
todas as fases de um projeto. Dando a oportunidade a todos os interessados em participar e aprender a o 
desenvolvimento de um projeto. 

Caso o Clã já esteja desenvolvendo algum projeto com esses objetivos, aproveitem a atividade para revisar, 
atualizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos até o momento. 

ANEXOS:
Material de consulta GUIA DO PROJETO PIONEIRO 

Variações:  

Dicas: 
Caso o Clã já esteja desenvolvendo algum projeto com esses objetivos, aproveitem a atividade para revisar, 
atualizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos até o momento. 

Bibliografia:

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? 
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 09/04/2020


