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O Congresso Regional Pioneiro tem por objetivo compartilhar projetos e ideias, a fim de abrir os horizontes, discutindo 
o futuro e as principais questões do Ramo Pioneiro na Região Escoteira de São Paulo, propiciando ao jovem um cresci-
mento pessoal, e, por consequência, promovendo uma melhoria na qualidade das ações do Ramo Pioneiro em nossa 
Região.
A infância é uma fase de descoberta, onde começamos a conhecer o mundo e formular nossas primeiras noções. É des-
sa fase que geralmente temos as memórias mais bonitas e doces, pois quase tudo era novo, brilhante e fascinante. Nos 
divertíamos com as coisas mais simples, por meio da imaginação podíamos fazer tudo com qualquer coisa, ser do jeito 
que desejávamos ser, sem qualquer barreira social ou psicologia. Éramos espontâneos, verdadeiros entre nós mesmos 
e com os outros também.
Será que estamos virando (ou já viramos) adultos chatos? Onde foi parar o gosto pela descoberta, a esperança e o dese-
jo por desafios? Nesta edição do Congresso Regional Pioneiro os participantes terão a oportunidade de entrar em con-
tato com sua criança interior, reviver os melhores momentos da infância e resgatar as virtudes desse tempo, refletindo 
sobre isso dentro das virtudes pioneiras e de suas vidas.
O evento será realizado na cidade de Piracicaba, onde os pioneiros poderão vivenciar a diversidade cultural, a força e o 
potencial que o interior pode proporcionar dentro do Movimento Escoteiro e do Ramo pioneiro.
Não deixem a criança interior morrer!



Programa Previsto
Abertura oficial às 09h de 03 de junho de 2017 (sábado)
Encerramento previsto às 15h30 de 04 de junho de 2017 (domingo)
Check-in das 07h às 08h30 de 03 de junho de 2017 (sábado) 
Possibilidade de entrada no local do evento das 20h às 23h de 02 de junho de 2017 (sexta-feira)

Sábado
• Palestra: Viagens pelo Mundo, por Tamy Penz
• Plenária da Assembleia Regional Pioneira (ARP)
• Festa 

Domingo
Momento Reflexivo
Bases 
• Caverna do Dragão – Aventura do Dia a Dia 
Dinâmica sobre os desafios de se viver na nossa sociedade moderna e como manter os valores escoteiros em meio 
a tantas controvérsias. 
• DragonBall Z - Perseverança de Goku 
Nessa base trataremos sobre a virtude da perseverança.
• Meninas superpoderosas - Diversidade no cotidiano
Pequeno debate sobre diversidade e as polêmicas dentro e fora do movimento escoteiro.
• Coragem, o cão covarde - Altruísmo
Vamos discutir sobre a importância do altruísmo, do porque ele ser necessário, observando como ele funciona 
em diversos níveis (desde a boa ação da Unidade Escoteira Local até as doações feitas por grandes empresas) e no 
que eles diferem uns dos outros.
• Rede Nacional de Jovens Líderes
Assuntos pertinentes à Rede Nacional de Jovens Líderes, composta por pioneiros, escotistas e dirigentes entre 18 
e 26 anos de idade incompletos
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Quem pode participar?
ATENÇÃO: Atendendo a solicitações de alguns escotistas, será permitido que os mestres pioneiros acompanhem seus respectivos clãs, desde que res-
peitadas as quantidades de vagas disponíveis para escotistas e, atendendo a solicitações de alguns pioneiros, será permitida a participação de jovens 
em fase de transição para o Ramo Pioneiro, a partir de 17 anos e meio de idade, desde que respeitadas as quantidades de vagas disponíveis para jovens.
Seniores/Guias em transição, com idade a partir de 17 anos e meio; e Pioneiros(as) com registro escoteiro válido, obrigatoriamente acompanhados por 
um Escotista responsável. 
Escotistas com idade a partir de 23 anos, com registro escoteiro válido. 
Observação: Todos os participantes do evento deverão entregar no check-in autorização assinada pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade 
Escoteira Local, sob pena de não participação no evento.

Limite de 150 (cento e cinquenta) vagas para Jovens 
Limite de 36 (trinta e seis) vagas para Escotistas

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP 
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Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 

Tel.: (11) 31545500 Ramal 6

http://www.escoteirossp.org.br
http://fb.com/escoteirossp

