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1. ASPECTOS GERAIS
O 1º Festival de Pioneirias Escoteiras – Ramo Escoteiro é uma atividade descentralizada, ou seja, cada 
tropa e/ou patrulha poderá realizar as atividades em sede ou em acampamento, desde que seja dentro 
do período do regulamento. 
Este Festival visa que os escoteiros e as escoteiras desenvolvam e aprimorem suas habilidades e exerçam 
cada vez mais o trabalho em equipe e sua própria autonomia. Tem finalidade cultural e artística, com 
objetivo de ser uma grande confraternização dentro das tropas escoteiras, divulgando para toda a Região 
Escoteira de São Paulo diversas pioneirias inovadoras e criativas. 

2. DATA
O festival tem início dia 03 de março de 2018 e término no dia 23 de junho de 2018, podendo ser 
realizada em qualquer data dentro desse período. 

3. PARTICIPAÇÃO 
 3.1) Poderão participar do 1º Festival de Pioneirias Escoteiras – Ramo Escoteiro os jovens com 
registro escoteiro válido, como membro de Tropa Escoteira, incluindo também os jovens que estiverem 
no período de transição.  
 3.2) Os jovens interessados só poderão participar após terem lido e concordado com este 
regulamento do evento. 
 3.3) Os jovens deverão participar organizados em patrulhas, seguindo a quantidade de jovens 
regulamentada pelo POR, entre cinco e oito jovens (Consulte: 
http://www.escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf ).
 3.4) Cada patrulha participante poderá inscrever no Festival apenas uma pioneiria por categoria, 
não podendo exceder este número. 

4. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
 4.1) As patrulhas deverão desenvolver uma pioneiria em uma ou nas três classificações abaixo, 
com material que estiver de mais fácil acesso e que gerem menor impacto ambiental, podendo ser: palito 
de madeira (para a categoria “maquetes”), pontaletes, bambus, sisal, fitilhos, cabos, e etc. 
 4.2) Categorias para o desenvolvimento da atividade:
  4.2.1) Maquetes/replicas: é representação em escala reduzida de uma pioneiria. 
  4.2.2) Pequeno/médio porte: serão consideradas aquelas pioneirias que possuem entre 1 
a 4 amarras, geralmente com uma funcionalidade simples. Exemplos: portais, pequenos toldos, 
porta-calçados, porta bastão, etc. 
  4.2.3) Grande porte: serão consideradas as pioneirias que exigem um alto nível de 
elaboração, com um número maior que 4 amarras, pois a funcionalidade destas construções envolve 
atividades de risco e com maior necessidade de segurança. Basicamente são classificadas como grande 
porte as barracas suspensas, observatórios, pontes e grandes toldos. 
4.3) A forma de aplicação ficará a critério da patrulha/tropa participante, podendo ser feito em um 
acampamento, atividade distrital, atividade de patrulha, entre outras. 
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5. INSCRIÇÕES E AQUISIÇÃO DE DISTINTIVOS 
 5.1 Após a realização da atividade, o monitor da patrulha participante, junto o escotista 
responsável, deverá responder o formulário eletrônico disponível em (https://goo.gl/wkJ8Ce), com as 
seguintes informações: 
 a) Nome e numeral do Grupo Escoteiro, Tropa, Patrulha e membros (nomes completos e números 
dos registros escoteiros); 
 b) Data ou período da realização do Festival; 
 c) O nome da pioneira e sua classificação (dentro das três previstas no regulamento); 
 d) Quantidade de amarras e nós; 
 e) Pelo menos quatro fotos, sendo uma foto da patrulha (devidamente uniformizados ou com 
vestuário escoteiro) com a pioneiria ou maquete. As fotos devem ter uma boa resolução, seguindo as 
recomendações do Manual de Identidade Visual dos Escoteiros do Brasil (disponível em 
http://www.escoteiros.org.br/arquivos/marca/manual_de_identidade_visual.pdf ) 
 5.2) As inscrições deverão ser feitas via PAXTU ADMINISTRATIVO no evento “1º Festival de 
Pioneirias Escoteiras – Ramo Escoteiro”,  entre os dias 03 de março e 03 de julho de 2018, por patrulha ou 
tropa e o formulário preenchido até 27 de junho de 2018. 
 5.3) O custo por atividade será determinado por cada unidade escoteira local, de acordo com seu 
projeto e possibilidades financeiras da patrulha. O valor do distintivo do evento será cobrado a parte e é 
opcional, realizado no momento da inscrição da UEL, via PAXTU, conforme orientações abaixo:
  5.3.1) Embora a atividade seja descentralizada, para que conste no histórico da vida 
escoteira da ficha do associado e para que seja possível aquisição os distintivos, devem ser realizadas as 
inscrições via PAXTU ADMINISTRATIVO no período estabelecido, após aprovação do relatório de 
atividade pelo Comitê Organizador. 
  5.3.2) Só serão entregues distintivos e emitidos os certificados digitais via PAXTU para 
aquelas UELs que enviarem os relatórios de atividades no prazo estabelecido e forem aprovados pelo 
Comitê Organizador. 
  5.3.3) Quando realizarem a efetivação da inscrição via PAXTU, devem escolher opção com 
ou sem distintivo. 
  5.3.4) O valor unitário de cada distintivo é de R$ 3.00 (três reais) e só será permitida a 
compra a partir de seis unidades. 
  5.3.5) O prazo de entrega dos distintivos é de até 40 dias após o encerramento das 
inscrições, via malote da UEL.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 6.1) A Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro fará uma pré-seleção das 
pioneiras enviadas, seguindo os critérios: a) O preenchimento adequado das informações do formulário; 
b) Originalidade, funcionalidade e inovação; c) Ordem de envio (para pioneiras repetidas) e d) 
Sustentabilidade com relação aos recursos utilizados.  
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 6.2) Após a avaliação, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro irá divulgar os 
três primeiros classificados em cada categoria de pioneirias, na página “Ramo Escoteiro São Paulo” do 
Facebook. 
 6.3) Os três primeiros colocados de cada categoria receberão um troféu com a sua classificação no 
torneio (o troféu será confeccionado em madeira pirografada, com a logomarca da atividade, o nome da 
Tropa ou patrulha e a posição a qual ela alcançou).

7. ATIVIDADES E ESPECIALIDADES 

 O 1º Festival de Pioneirias Escoteiras servirá como uma oportunidade para que os jovens 
cumpram: 

 a) Atividades nas suas respectivas progressões;
  b) Requisitos de especialidades e 
 c) Atividades de Insígnias de Interesse Especial. 

Estas realizações devem ser avaliadas pelo jovem, junto aos escotistas e aos membros de suas patrulhas. 
Além disso, dependendo da pioneiria escolhida e da forma de execução, podem ser avaliadas outras 
competências que foram trabalhadas. Assim, pedimos que compartilhem conosco também esta 
avaliação:
[

Pista e Trilha:
Desenvolvimento físico
Competência: Participo das atividades organizadas por minha patrulha cuidando para não colocar em 
risco minha saúde e a de meus companheiros.
6. Aplicar medidas de segurança nas atividades de patrulha e tropa;
Competência: Participo das atividades decididas por meu grupo de amigos, contribuindo nas 
discussões, manifestando minhas ideias e experiências.

Desenvolvimento Intelectual
31. Avaliar as atividades juntamente com sua patrulha ou tropa;
Competência: Conheço as especialidades e as utilizo sempre que necessário.
33. Ajudar um escoteiro da patrulha a conquistar uma especialidade.
Competência: Procuro desenvolver minhas habilidades manuais.
40. Participar ativamente da construção de pioneiras num acampamento de tropa, aplicando pelo 
menos os seguintes nós e amarras: direito, volta do fiel ou volta da ribeira, nó de escota, amarra quadrada 
e diagonal.

Desenvolvimento Intelectual
31. Avaliar as atividades juntamente com sua patrulha ou tropa;
Competência: Conheço as especialidades e as utilizo sempre que necessário.
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33. Ajudar um escoteiro da patrulha a conquistar uma especialidade.
Competência: Procuro desenvolver minhas habilidades manuais.
40. Participar ativamente da construção de pioneiras num acampamento de tropa, aplicando pelo 
menos os seguintes nós e amarras: direito, volta do fiel ou volta da ribeira, nó de escota, amarra 
quadrada e diagonal.;

Desenvolvimento do caráter
Competência: Procuro me conhecer cada vez mais, analisando as críticas que recebo e definindo ações 
para melhorar dia a dia.
45. Avaliar o seu desempenho e o de seus companheiros nos cargos de patrulha.
Competência: Conheço os principais símbolos da fraternidade escoteira mundial e procuro participar 
de atividades que reúnam escoteiros de diferentes lugares.  
90. Participar de uma atividade escoteira distrital, regional, nacional ou Jamboree Nacional.
Competência: Conheço os diferentes ecossistemas de meu país e me preocupo em participar de 
projetos ambientais.

Rumo e Travessia:
Desenvolvimento Intelectual
Competência: Posso analisar uma situação a partir de diferentes pontos de vista estimulando meus 
amigos para que façam o mesmo.
26. Participar da avaliação de uma atividade regional.
Competência: Proponho e participo de projetos que apresentam soluções criativas para problemas 
técnicos habituais.
40. Construir um chuveiro de acampamento.
Competência: Melhoro minhas habilidades manuais.
44. Aplicar os conceitos básicos de estruturas (cavaletes, encaixes, ancoragens) nos projetos e 
montagem de construções como pontes, balsas, etc;
46. Construir e pernoitar em um abrigo natural.
Competência: Conheço o Escotismo no Brasil e mantenho e busco contato com escoteiros de diversos 
lugares.
95. Participar de uma atividade escoteira distrital, regional, nacional ou internacional

Especialidade de Acampamento
12. Demonstrar uso dos seguintes nós e voltas: de correr, escota duplo, em oito, balso pelo seio, arnês, 
fiel, ribeira, redonda com cotes e do salteador.
8. Fazer pelo menos cinco pioneirias diferentes e úteis em acampamentos, utilizando amarras.

 
Especialidade de Pioneiria
Todos os requisitos podem ser conquistados. 
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8. DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 8.1) Todo jovem devidamente registrado, autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS 
SEUS NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - 
PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele que representa ou assiste, captadas 
durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando o 
Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto 
da UEB. 
 8.2) Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo 
Escoteiro sugere que postem fotos em suas redes sociais utilizando a #RamoEscoteiroSP. 
 8.3) A página no facebook do Ramo Escoteiro da Região Escoteira de São Paulo 
www.facebook.com/ramoescoteirosp postará nos meses de março a junho de 2018 dicas de pioneirias 
com a #ficadica, contendo informações de segurança e de como mandar bem nesse festival!

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 9.1) Todas as situações não contempladas neste Regulamento serão discutidas caso a caso pela 
Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro. 

Mais Informações

Coordenação do Ramo Escoteiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
E-mail: ramoescoteiro@escoteirossp.org.br 

Dúvidas sobre programa, inscrições no evento e envio de relatórios
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 31545500 Ramal 4

Dúvidas sobre aquisição de distintivos e pagamento de boletos 
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 31545500 Ramal 8

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook 
Escoteiros SP
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