
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

O Que: 
A Comissão Regional do Ramo Pioneiro do Paraná (COREPIO PR) realizará, durante o período de quarentena, um 
concurso de mini pioneirias. Cada pioneiro poderá enviar uma foto de uma mini pioneiria confeccionada durante 
esse período para as redes sociais da COREPIO (Instagram e Facebook). Para serem qualificadas, essas confecções 
devem ser necessariamente feitas após a data de divulgação deste material. Ao final, será feita uma votação 
por meio das redes sociais, cuja produção vencedora terá direito à uma premiação a ocorrer no Fórum Regional 
Pioneiro, com data a ser determinada.

Porque: 
Em meio à esse cenário caótico de pandemia mundial, acreditamos ser de suma importância a preservação pessoal 
por meio do isolamento social e das mais severas medidas de cautela e prevenção. O COVID-19 é um vírus de alta 
transmissibilidade e o número de casos no Paraná ultrapassa 1350 suspeitos e mais de 50 confirmados de acordo 
com o Ministério da Saúde. Visamos a construção de um mundo melhor e as recomendações para isso são claras: 
ficar em casa. Mas isso não significa que o escotismo deve parar! Por isso, a COREPIO elaborou essa atividade 
com o objetivo de incentivar os pioneiros da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, a desenvolverem 
atividades do Ramo, preservando as suas condições de saúde e preservando a prática do escotismo em nosso 
estado. Confiamos em você para fazer um escotismo saudável.

Onde: 
Conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa atividade será realizada individualmente, 
por cada pioneiro e pioneira, em suas devidas residências. Todavia, todas as produções serão divulgadas e expostas 
nas redes sociais da COREPIO, onde também haverá a votação da melhor pioneiria. Não segue a COREPIO no 
Instagram e Facebook? Então corre lá para ficar por dentro da atividade.

Como: 
A criatividade é livre! Entende-se por mini pioneiria aquelas réplicas pequena de pioneirias que nós, escoteiros, 
costumamos realizar em acampamentos, tais como: portal, mesa com toldo, jangada torre de observação, abrigo 
natural, roda gigante, catapulta, entre outros. Os pioneiros podem usar os mais diversos materiais que tiverem 
à disposição em sua casa, como por exemplo: lápis, canetas, palito de churrasco, barbantes, linhas, entre outros. 
A criatividade será um dos critérios mais levados em conta na votação e esperamos que seja a melhor arma para 
combater a saudade do escotismo em épocas de quarentena. Abaixo vamos disponibilizar alguns exemplos para 
estimular as ideias.

Programa Educativo: 
Essa atividade está em devida congruência para com o Programa Educativo do Ramo Pioneiro, contemplando 
competências propostas pelo material “Clã Pioneiro em Ação”.

Competência 4:
“Ser capaz de inovar e ousar aplicando conhecimentos e habilidades, utilizando a ciência e a tecnologia em 
situações cotidianas”

Disposições Gerais: 
Para maiores esclarecimentos e dúvidas, consulte a Comissão Regional Pioneira do Paraná, estaremos sempre à 
disposição em busca de um Ramo Pioneiro melhor. Abaixo, disponibilizaremos nossas redes sociais para facilitar 
o contato.
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