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4. Relatório Simplificado

Para que possamos ter conhecimento da abrangência e adequação desta atividade, solicitamos que os responsáveis pela 
aplicação respondam um relatório simplificado a cada atividade aplicada, por meio do link: http://bit.ly/FormDRACoPio

Este relatório deve preenchido no formulário até 25 de novembro de 2019. É muito importante a participação do jovem 
no processo de avaliação e, para nós, é importante conhecer a opinião de todos. Incentivamos que o relatório simplificado 
seja preenchido pelos próprios jovens. O modelo do certificado de participação será disponibilizado para download.

5. Aquisição de distintivos e certificado

A aquisição do distintivo “Conecte-se, junto de mim” correspondente à atividade  é opcional e poderá ser feita através do 
site:  http://www.meukit.escoteirossp.org.br/

6. Equipe de concepção da atividade

Coordenação Geral:
Arthur Azevedo (Tutu)

Equipe: 
Equipe Regional de Programa
Educativo do Ramo Pioneiro
Giovanna Ackel
André Pires
Vera Lilás

Revisão:
Daniela Bicudo Molinari
Mariana de Marchi
Thiago Sampaio

Diagramação:
Caio Angarten

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

Aquisição de distintivos e outros itens de enxoval 
Site: www.meukit.escoteirossp.org.br   

Acompanhe as novidades da atividade pelo site www.escoteirossp.org.br  e pela página no Facebook EscoteirosSP
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“Aproximando Gerações: se você é jovem ainda, amanhã velho será”

1. Definição da Atividade

O DRACoPio (Dia Regional de Ação Comunitária Pioneira) é uma atividade descentralizada, proposta e idealizada anual-
mente pela Comissão Pioneira Regional (CP), para que todos os Clãs da Região Escoteira de São Paulo desenvolvam uma 
ação comunitária num período estabelecido. 

Neste ano, o DRACoPio faz parte da fase "Junto de Mim" do Conecte-se
Acesse este link e saiba mais: https://www.escoteirossp.org.br/conecte-se/

O tema do DRACoPio de 2019 é: “Aproximando Gerações: Se você é jovem ainda, amanhã velho será”. Esta temática se 
inspirou na canção do seriado Chaves "Se Você é Jovem Ainda” (confira em https://youtu.be/2WBja6UItyk)

Vivemos num ritmo crescente das novas tecnologias. Entre as transformações causadas por elas, existem algumas rupturas 
entre as gerações. As pessoas mais velhas não entendem as atitudes dos jovens de hoje. Estes, por sua vez, consideram os 
mais velhos desconectados com realidade do mundo atual.

Isso acontece no meio profissional, nas universidades, nas igrejas, em casa e até na Unidade Escoteira Local. Com o 
aumento do tempo de convivência dos jovens com os mais velhos, surge então, o conflito de gerações.

A proposta é que  os Clãs Pioneiros elaborem atividades que estimulem a minimização desses conflitos de gerações em suas 
comunidades. Todas as atividades externas/especiais devem ser registradas no PAXTU Administrativo, para inclusão da 
atividade na ficha mod. 120 dos participantes, preferencialmente, com a descrição: “DRACoPio - Aproximando Grações”.
Após a realização da atividade sugerida, solicitamos que seja preenchido um Relatório Simplificado da atividade (conforme 
item 4 abaixo).

2. Dados das atividades

Local: Descentralizado, por Distrito, Unidade Escoteira Local ou Equipe de Interesse.
Data: O período para realização do DRACoPio será de 22 de setembro a 10 de novembro de 2019, de acordo com a disponi-
bilidade dos parceiros e locais.
Público-Alvo: Poderão participar do DRACoPio os membros juvenis e escotistas do Ramo Pioneiro, com registro escoteiro 
válido.
Investimento do participante: Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa do valor a ser pago 
por participante deve ser determinado pela organização da atividade.
Autorizações: Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da Unidade Escoteira Local só 
podem ser realizadas com autorização dos pais/responsáveis legais dos membros juvenis menores de 18 anos e da Direto-
ria da Unidade Escoteira Local.

3. Divulgação do evento

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 divul-
gando o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto da UEB.

Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Pioneiro sugere que postem fotos em 
suas redes sociais, utilizando as hashtags #RamoPioneiroSP. A página no facebook do Ramo Pioneiro da Região Escoteira 
de São Paulo www.facebook.com/ramopioneirosp e o Instagram @PioneiroSP - www.instagram.com/pioneirossp compar-
tilharão e divulgarão as fotos das atividades recebidas nas redes sociais.
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