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1. Definição da atividade

O evento tem por objetivo reunir os jovens do Ramo Sênior numa atividade de técnicas mateiras para que tenham a oportu-
nidade de compartilhar experiências, amizade, alegria e fraternidade através de um tema empolgante e desafiador.
O tema “Mega Pionerias” está  sempre em alta no Ramo Sênior e terá como base as diversas tipos de desafios aprendidos 
no método escoteiro.

2. Dados das atividades

Local: Descentralizado, por Distrito, Unidade Escoteira Local (UEL) ou Equipe de Interesse. 
Data: O período para realização do Mega Pioneirias será de 1º de junho a 27 de outubro de 2019,  de acordo com a disponi-
bilidade dos parceiros e locais.
Público-Alvo: Poderão participar do Mega Pioneirias os membros juvenis e escotistas do Ramo Sênior, com registro esco-
teiro 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 autorizações dos pais/responsáveis legais dos membros juvenis e da Diretoria de Grupo.

3. Participação

Os jovens deverão participar da atividade organizados em patrulhas, conforme composição estabelecida pelo POR, entre 
quatro e seis jovens. Cada patrulha poderá participar em um ou mais tipos de pioneiria, respondendo o relatório simplifica-
do (conforme item 5), indicando a categoria de participação. 

4. Desenvolvimento das atividades

As patrulhas deverão desenvolver uma pioneiria em uma ou nas quatro categorias indicadas (porte pequeno, médio, 
grande ou mega), com material que estiver de mais fácil acesso e que gerem menor impacto ambiental.
Categorias para o desenvolvimento da atividade:

a) Pequenas pioneirias: São aquelas que usam poucos materiais, poucos nós e amarras, são bem simples, e, geralmente,
servem apenas para dar suporte. As construções assim classificadas geralmente são os bancos, porta-calçados, varais, etc.

b) Médias pioneirias: São mais elaboradas, com mais materiais e amarras, e, geralmente, tem uma funcionalidade maior,
podendo ser básicas para facilitar os trabalhos em um acampamento ou atividade. Geralmente são mesas, porta-caixotes,
portais, varais mais elaborados e pequenos toldos.

c) Grandes pioneirias: Com um grande nível de elaboração, que exigem cuidado na sua construção, pois sua funcionalidade 
envolve atividades de risco e com maior necessidade de segurança. Basicamente, são classificadas como grande porte as
barracas suspensas, observatórios, pontes e grandes toldos. Algumas mesas e portais mais elaborados também podem ser
classificados assim. A segurança destas pioneirias envolve desde o suporte para grandes pesos (geralmente mais de três
pessoas) à boa estabilidade e boa fixação.

d) Mega pioneirias: Com um alto nível de elaboração e preparo, são pioneirias que vem surgindo ao longo dos anos e
exigem cuidado extremos em sua construção, pois sua funcionalidade envolve atividades de alto risco e com maior necessi-
dade de segurança. Basicamente, são classificadas como de mega porte aquelas pioneirias como barco viking, roda gigan-
te, portais mais elaborados com barracas, etc. A segurança destas pioneirias envolve desde o suporte para grandes pesos
(geralmente mais de três pessoas) à boa estabilidade e boa fixação.
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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: “Mega Pioneirias - XXXXXXXX” e, caso sejam distritais 
podem ser cadastradas como tipo “Atividade distrital”. 
Após a realização de atividades, solicitamos que seja preenchido um Relatório Simplificado da atividade (conforme 
item 6 abaixo).

5. 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 
divulgando 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 Sênior sugere que postem fotos em 
suas redes sociais, utilizando as hashtags #ramoseniorSP e #megapioneirias. A página no facebook do Ramo Sênior da 
Região Escoteira de São Paulo www.facebook.com/ramoseniorsp compartilhará e divulgará as fotos das atividades recebi-
das nas redes sociais.

6. Relatório Simplificado

Para que possamos ter conhecimento da abrangência e adequação desta atividade, solicitamos que os responsáveis pela 
aplicação respondam um relatório simplificado após a realização das atividades por meio do link: http://bit.ly/2GzlekJ 

Este relatório deve ser preenchido no formulário até 03 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 escotistas responsáveis junto com os jovens.

O relatório deve conter, pelo menos, 3 (três) fotografias: uma do processo de construção das pioneirias, uma das pionei-
rias construídas tentando mostrar o maior número de amarras  possível e uma foto da patrulha (em formato “Paisagem”) 
com a pioneiria (de preferência, que estejam utilizando lenço da UELs). Deve ser  informada também a quantidade de nós 
e amarras utilizados. O modelo do certificado de participação será disponibilizado para download.

7. Avaliação e Premiação

A avaliação da atividade será feita de duas formas: 
Primeiro, serão os próprios jovens e escotistas participantes da atividade que farão a votação através de curtidas no álbum 
criado no perfil do Facebook da Equipe Regional de Programa do Ramo Sênior www.facebook.com/ramoseniorsp
Segundo, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Sênior será responsável pela avaliação e pontuação das 
pioneirias. Serão dados 5 pontos para as melhores pionerias de cada categoria e esses 5 pontos irão equivaler a 10 curtidas
O período para votação das pioneirias será de 7 de novembro de 2019 a 17 de novembro de 2019.

8. Aquisição de distintivos

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/



1. Definição da atividade

O evento tem por objetivo reunir os jovens do Ramo Sênior numa atividade de técnicas mateiras para que tenham a oportu-
nidade de compartilhar experiências, amizade, alegria e fraternidade através de um tema empolgante e desafiador.
O tema “Mega Pionerias” está  sempre em alta no Ramo Sênior e terá como base as diversas tipos de desafios aprendidos 
no método escoteiro.

2. Dados das atividades

Local: Descentralizado, por Distrito, Unidade Escoteira Local (UEL) ou Equipe de Interesse. 
Data: O período para realização do Mega Pioneirias será de 1º de junho a 27 de outubro de 2019,  de acordo com a disponi-
bilidade dos parceiros e locais.
Público-Alvo: Poderão participar do Mega Pioneirias os membros juvenis e escotistas do Ramo Sênior, com registro esco-
teiro 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 autorizações dos pais/responsáveis legais dos membros juvenis e da Diretoria de Grupo.

3. Participação

Os jovens deverão participar da atividade organizados em patrulhas, conforme composição estabelecida pelo POR, entre 
quatro e seis jovens. Cada patrulha poderá participar em um ou mais tipos de pioneiria, respondendo o relatório simplifica-
do (conforme item 5), indicando a categoria de participação. 

4. Desenvolvimento das atividades

As patrulhas deverão desenvolver uma pioneiria em uma ou nas quatro categorias indicadas (porte pequeno, médio, 
grande ou mega), com material que estiver de mais fácil acesso e que gerem menor impacto ambiental.
Categorias para o desenvolvimento da atividade:

a) Pequenas pioneirias: São aquelas que usam poucos materiais, poucos nós e amarras, são bem simples, e, geralmente, 
servem apenas para dar suporte. As construções assim classificadas geralmente são os bancos, porta-calçados, varais, etc.

b) Médias pioneirias: São mais elaboradas, com mais materiais e amarras, e, geralmente, tem uma funcionalidade maior, 
podendo ser básicas para facilitar os trabalhos em um acampamento ou atividade. Geralmente são mesas, porta-caixotes, 
portais, varais mais elaborados e pequenos toldos.

c) Grandes pioneirias: Com um grande nível de elaboração, que exigem cuidado na sua construção, pois sua funcionalidade 
envolve atividades de risco e com maior necessidade de segurança. Basicamente, são classificadas como grande porte as 
barracas suspensas, observatórios, pontes e grandes toldos. Algumas mesas e portais mais elaborados também podem ser 
classificados assim. A segurança destas pioneirias envolve desde o suporte para grandes pesos (geralmente mais de três 
pessoas) à boa estabilidade e boa fixação.

d) Mega pioneirias: Com um alto nível de elaboração e preparo, são pioneirias que vem surgindo ao longo dos anos e 
exigem cuidado extremos em sua construção, pois sua funcionalidade envolve atividades de alto risco e com maior necessi-
dade de segurança. Basicamente, são classificadas como de mega porte aquelas pioneirias como barco viking, roda gigan-
te, portais mais elaborados com barracas, etc. A segurança destas pioneirias envolve desde o suporte para grandes pesos 
(geralmente mais de três pessoas) à boa estabilidade e boa fixação.

Conecte-se “Junto de Mim”
Mega Pioneirias 2019 2

Alessandra Aya 
Coordenação Regional de Programa Educativo

Antônio Fischer Neto
Coordenação Geral da Atividade

9. Equipe de Concepção da Atividade

Coordenação Geral:
Antônio Fischer Neto

Revisão:  
Daniela Bicudo Molinari
Alessandra Aya 
Thiago Bueno

Diagramação:
Caio Angarten

Dúvidas sobre programa da atividade
Coordenação do Ramo Sênior dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
E-mail: ramosenior@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

Idealização:
William Holland
Mayra Guidorizzi 
Silvânia
João Dezotti
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Anexos

Orientações para manuseio de ferramentas de corte
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Anexos

Nós e Amarras

Amarra Quadrada Amarra Diagonal
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Anexos

Dicas de Redução de Impacto Ambiental 

Para reduzir o impacto ambiental provocado pela construção de grandes pioneirias, atenção às seguintes orientações:

1)      Que material utilizar para construção?

Usar bambu é menos impactante do que utilizar madeira. Para as pioneirias pequenas, muitas vezes madeira caída pode ser 
utilizada, minimizando ao máximo o impacto. Caso use madeira comprada, procure de reflorestamento, preferencialmente 
eucalipto ou pinus. O eucalipto, em média, leva seis anos para ser cortado comercialmente enquanto o bambu somente 
três anos. O bambu pode atingir mais de 10 metros de altura em até 60 dias, e, embora, com esta idade não esteja ainda 
espesso suficiente para uma grande pioneira, pode ser utilizado para as pequenas e médias. Além disso, não é necessário 
replantar, pelo seu tipo de propagação, já que é considerado uma gramínea.

2)      Se a Tropa Sênior for fazer o corte do bambu é importante lembrar alguns cuidados que poderão diminuir o impacto:

O corte deve ser feito rente ao chão, imediatamente em cima do primeiro entrenó do colmo. Evite deixar reservatório que 
possa acumular água na próxima estação das chuvas. O acúmulo de água no copo deixado quando do corte pode provocar 
o apodrecimento do rizoma. Faça um corte rente e caso fique algum rebaixo que possa acumular água, corte em cruz com 
o arco de serra para que a água possa escoar. Os cuidados quando do corte dos colmos do bambu são fundamentais para 
otimização do manejo da moita. Corte as varas maduras, aquelas que são menos atraentes visualmente, cheias de 
manchas, com aspecto envelhecido. Retire esses colmos da moita, limpe-os fora e elimine ou separe todo o resíduo para 
que a moita continue acessível. Um fato muito comum em moitas de bambu é a inacessibilidade por conta do corte inade-
quado. Muitas varas e resíduos se entrelaçam em volta da moita, dificultando o corte e retirada dos colmos.

3)      Que material utilizar para amarração / ancoragem?

Se a Tropa possuir ou houver recursos financeiros, podem ser utilizadas cordas e cabos de polipropileno, de fácil armazena-
mento e reaproveitamento, mantendo resistência e qualidade. A utilização de sisal é preferida em lugar do fitilho. Por ser 
de plástico (polipropileno), o fitilho demora muito a ser degradado enquanto o sisal, feito a partir de fibra de agave, se 
biodegrada com mais facilidade. Caso utilize o fitilho, vocês terão a opção de reaproveitar o mesmo, para utilização em 
outras pioneirias. Todo fitilho que não puder ser utilizado deverá ser recolhido e enviado para descarte adequado, se possí-
vel reciclagem. 
Atenção. Alguns rolos de sisal são tratados com querosene para aumentar a durabilidade. Este tratamento torna o sisal 
contaminante do ambiente.

4)      Como minimizar o impacto?
Atente para procedência de todo material utilizado, do sisal, bambus e até ferramentas de procedência confiável. Faça 
consumo consciente, de preferência, a produtos produzidos na região e que utilize processos sustentáveis. Lembre-se 
sempre que produtos com valor muito abaixo do mercado tem maior chance de serem de cadeias produtivas desleais ou 
impactantes a natureza. Evite cavar buracos. Escavações impactam o solo deixando um enorme rastro e deterioração do 
ambiente. Escolher local resistente para construção. O grande fluxo de pessoas no entorno da construção deteriora a vege-
tação no solo. Se houver local sem vegetação ou um local já impactado, como um pasto, melhor. Além dos retalhos de sisal 
também atentar aos retalhos de bambu e outros materiais da construção. Recolha toda sobra de material e encaminhe para 
um local adequado para descarte. Após desmontar a pioneiria verifique com o proprietário do local se ele não gostaria de 
reutilizar os bambus já cortados. Armazene-os em local seco e na vertical para evitar umidade e que mofem. Ou se não 
houver utilização.  Reduzir em pedaços menores para maximizar a degradação natural e empilhar de forma organizada. Na 
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melhor das hipóteses conduzir para centros de tratamento de materiais orgânicos onde será fragmentado e utilizado para 
compostagem. Não é só porque é orgânico que deve ser deixado no local. Procurem após a atividade realizar o plantio de 
plantas nativas na região. A natureza agradece e vocês estarão contribuindo para a criação de um Mundo Melhor.

Sugestão de leitura

Várias dicas, desde a poda do bambu até a construção, podem ser encontradas no livro: PIONEIRIAS E TÉCNICAS DE CAMPO 
PARA ESCOTEIROS. Autor: SOTOTUKA, JORGE KUMA.

ESSAS DICAS ESTÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS DOS ODS: 
12 - Consumo e produção responsáveis
13 - Combate às alterações climáticas
15 - Vida sobre a terra

Elaboração:
Equipe Regional de Meio Ambiente - Coordenação Regional Mundo Melhor
Assessoria: Moaci Judson – Outward Bound Brasil


