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Proposta

Desenvolvimento

A Comissão Regional Pioneira (CP) e a Coordenação Regional do Ramo Pioneiro convidam todos os 
pioneiros e mestres da Região Escoteira de São Paulo para participarem da construção das fichas de 
atividades que integrarão a fase Conecte-se “No Coração” do Ramo Pioneiro: nossa Pré-Vigília Pioneira, a 
ser realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2019.

No dia 23 de fevereiro de 2019 será realizada a Assembleia Regional Pioneira (ARP), em São José dos 
Campos/SP (confira em https://www.escoteirossp.org.br/arp-2019/). Durante o evento, os participantes 
integrarão diversas oficinas, sendo uma delas destinada a esta construção coletiva.

Na oficina “A Pré-Vigília que queremos”, os participantes serão levados a debater sobre quais temáticas 
gostariam que estivessem presentes nas propostas da Pré-Vigília Pioneira, e de que forma poderiam 
ser abordadas. O debate será acompanhado pela Coordenação Regional do Ramo, que, se baseando no 
desenvolvimento das discussões, realizará a estruturação das fichas de atividade para a Pré-Vigília. 

Introdução e Materiais de Apoio

https://www.escoteirossp.org.br/arp-2019/
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Materiais de Apoio
Para que o desenvolvimento da oficina seja produtivo e renda resultados, pedimos aos participantes que 
realizem as seguintes leituras prévias:
• Agenda 2030 e ODS: http://www.agenda2030.com.br/
• Propostas das Pré-Vigílias Pioneiras anteriores: http://bit.ly/ArquivoPV
• Boletim explicativo do “Conecte-se”: https://www.escoteirossp.org.br/conecte-se/
• BiblioteClã: http://bit.ly/AcessoBiblioteClã
• Projeto 1000 horas – Educação ambiental e alimentação saudável: https://www.escoteirossp.org.br/

projeto-da-regiao-de-sp-e-selecionado-em-edital-da-cargill/
• Preparados para transformar o mundo - Escotismo e as Tendências da Sociedade: http://bit.ly/

TendênciasDaSociedade

O debate dentro de cada Clã também pode ser feito previamente à ARP. 
Traga suas experiências, diferentes formas de executar a Pré-Vigília e casos de sucesso de seu Clã e/ou 
Distrito, para enriquecer ainda mais a construção!

Dúvidas sobre programa da atividade
Coordenação do Ramo Pioneiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
E-mail: ramopioneiro@escoteirossp.org.br 
Comissão Pioneira (CP) dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
E-mail: cp@escoteirossp.org.br

Acompanhe as novidades da atividade pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook 
EscoteirosSP

Nicholas Picin Casagrande
Coordenação Geral

Bia Reali
Diretoria Regional de 
Programa Educativo
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