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MODULOS DE ATIVIDADES

Atividades Prévias – Serão oferecidas oportunidades de interação entre os integrantes de cada Clã
virtual, com atividades prévias ao evento, tais como: escolha do nome do Clã, imagem que represente esse clã, atividade referente ao Módulo Solidariedade e a conquista da Insígnia da Conexão.
Insígnia da Conexão – Os Pioneiros terão a oportunidade de conquistar essa insígnia durante o
evento, mediante a realização de algumas atividades específicas.
Módulo Cerimônias - Incluindo as cerimônias de abertura e encerramento, serão momentos inspiradores onde os participantes poderão celebrar a Fraternidade Escoteira, reforçar seus valores
e se divertir. Após as cerimônias será possível desfrutar de momentos com diferentes estilos de
músicas para celebrar o Jamboree com muita animação. A cerimônia de abertura será realizada no
dia 11/09, as 20h. A cerimônia de encerramento será realizada no dia 13/09, as 20h.
Módulo Solidariedade – Compondo equipes de interesse, os Clãs Virtuais serão convidados a realizar tarefas prévias com impacto social relevante. Porque não existe nada melhor que colocar em
prática o nosso lema SERVIR!! Teremos uma lista de sugestões de ações a serem realizadas, onde
poderão escolher aquela que melhor se adequa a realidade de sua comunidade. A conclusão dessas
ações será no sábado 12/09 no período matutino.
Módulo Conhecimento e Prática – Através de inscrições prévias, os pioneiros poderão escolher o
tema que mais tem afinidade para desenvolver seu conhecimento e realizar uma proposta prática.
Será uma forma dinâmica e divertida de aprendizado. Este módulo acontecerá no sábado, 12/09,
no período vespertino. Neste módulo teremos um espaço direcionado aos mestres pioneiros.
Módulo Cultural – Queremos fazer a noite de sábado um encontro divertido e para isso convidamos
todos os pioneiros talentosos que ensaiem suas habilidades para nos presentear. Música, dança,
poesia, mágica e etc. não vamos deixar a distância física diminuir nosso momento de união.
Módulo Painel Virtual – Todos os pioneiros terão a oportunidade de apresentar seus projetos de
clã, de equipes de interesse e/ou Insígnia de BP. Queremos fazer um momento de troca de experiências e vivências. Este módulo acontecerá no domingo, 13/09, no período matutino.
Módulo Fraternidade – Os Clãs virtuais serão convidados a participar de diversas atividades de
integração. Este módulo acontecerá no domingo, 13/09, no período vespertino.

Boletim 2

3

Atividades - Pioneiros
Versão 1

2. CLAS VIRTUAIS E MESTRES PIONEIROS
Clãs Virtuais – Serão formados com pioneiros de diversas regiões, cada clã terá aproximadamente
12 pioneiros e 1 mestre.
Mestres – Os mestres que tiverem interesse de participar do 8º Jamboree Nacional poderão se
inscrever como Equipe de Serviço na atividade. Sua participação será muito importante para
auxiliar na prática das atividades e auxiliar os clãs virtuais na execução do módulo fraternidade.
Lembrando que terão uma atividade desenvolvida especialmente os mestres no Módulo Conhecimento e Prática.
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