
Ficha de Atividade
Escoteiros Online

Ramo Pioneiro

Buscando o Melhor

Informações

• Duração: 2h30min
• Local: Vídeo Conferência
• Participantes: Pioneiros, mestres e convidados
• ODS Desenvolvida: Pode vir a atender: 3. Boa saúde e bem-estar; 12. Consumo e produção sustentável; 15. 
Vida sobre a Terra; 17. Parcerias em prol das metas
• Área de desenvolvimento: Espiritual, Social

Progressão pessoal

30. Promover debate no Clã, ou em conjunto com outros clãs, sobre os valores do Movimento Escoteiro e como 
eles interagem com a espiritualidade.
29. Aprofundar os hábitos de oração pessoal e assumir-se como membro ativo de sua crença, debatendo com os 
membros do clã sobre o papel da oração na vida de cada um.
27. Propor uma ação para solucionar alguma necessidade encontrada em seu Grupo Escoteiro ou na sua comunidade.

Programação

Hora Atividade Material

30 min Abertura – Inicio  

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

Aplicativos para vídeo chamada com 
compartilhamento de tela.

1h Primeira parte: Debates
Celular ou computador com conexão à 

internet. Aplicativos para vídeo chamada.

40 min Segunda parte: Arrecadando doações
Celular ou computador com conexão à 

internet. Aplicativos para vídeo chamada.

30 min
Encerramento: 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 e outra pessoa responsável para 
chamar o clã convidado.
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Descrição da atividade

O responsável pela abertura conduz com a leitura de uma reflexão, oração, texto ou poesia. Trazendo algo que 
conforte a todos. Lembrando de perguntar como estão durante esse período.

Primeira parte:
Dando sequência a atividade sugerida BUSCANDO O MELHOR, a proposta desta semana é debater com os clãs 
(incluindo o convidado) a respeito da fé que estamos buscando nesse período. Lembrando que a pessoa responsável 
pela cerimônia, deve estar com os valores do Movimento Escoteiro em mãos para que a mesma consiga guiar os 
debates. Caso seu clã tenha optado em realizar as propostas sugeridas:

1. O que pensam sobre a situação atual?
2. Como anda a fé de vocês? 
3. Como posso afirmar minha crença? 
4. Debater a respeito do filme
5. Convido a compartilharem suas ações com a equipe nacional, até mesmo as ações anteriores a atividade. (ana.
simao@escoteiros.org.br)

Segunda parte:
O que podemos fazer para tentarmos ajudar mesmo estando em casa. A situação atual que o mundo se encontra 
é realmente preocupante a todos. Estarmos sem expectativa de quando voltaremos a nossa rotina, porém, 
precisamos nos fazermos presentes e ajudarmos a quem precisa. Lembrando que: devemos ajudar o próximo 
em toda e qualquer ocasião (cuidando-se antes também).

1. Alguma ideia de como podemos ajudar nessa situação estando em casa?
2. Como podemos colocar essa ideia em prática? Falar com o seu grupo escoteiro para que o mesmo consiga 
doações entre os próprios adultos. Procurar chefes e/ou pais que saibam costurar para fazerem mascaras, procurar 
na internet álcool, coisas que possam ajudar em meio a tudo isso. Lembrando que muitas famílias não conseguem 
nem comer ou ter um lugar para dormir, então cestas básicas? Agasalhos? Lençóis? Podem convidar para essa 
ação o clã que já foi convidado para a reunião.
3. Uma conversa de clã franca é o ideal para alcançarmos esse objetivo. Devemos avaliar se é viável (se não for 
buscar soluções), planejar e executar. Lembrando que ficar em casa não impede de sermos escoteiros tornando 
o mundo um lugar melhor.
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
- Antes da reunião, durante a semana, assistir aos filmes: O sol não se põe sobre a integridade, disponível no 
Youtube. “Epidemia” disponível na Netflix e Youtube (cuidado se for um gatilho)

Dicas
Devemos buscar compreender que somos pertencentes de uma sociedade. Somos cidadãos. Com isso, entende-
se que seja por meio da fé ou por nossas ações, podemos mostrar que o verdadeiro significado de “praticar 
diariamente uma boa ação”, não se desanimem por estarem em casam, porém, tornem isso uma oportunidade. 
Precisamos ficar em casa para vermos o mundo que temos em apenas uma telinha de computador ou do celular, 
então usem a criatividade e lembrem-se que sempre podem pedir ajuda.
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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 30/04/2020.


