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A Pré-Vigília Regional Pioneira é uma atividade tradicional na Região Escoteira de São Paulo que propicia um 
ambiente ideal para que os pioneiros possam, em grupo ou individualmente, refletir sobre sua vida, tendo 
como foco principal os três pilares fundamentais do Movimento Escoteiro: a relação com Deus, a relação com 
o próximo e a relação consigo mesmo. 

O pioneiro, voluntariamente, compromete-se a cumprir seus deveres frente a esses pilares e, durante a Pré-
Vigília tem mais uma oportunidade de refletir sobre seus pensamentos e ações focando nesses pontos. 

Tradicionalmente, realiza-se a atividade no sábado mais próximo ao Dia do Pioneiro: 29 de junho, dia de 
Paulo de Tarso, patrono deste Ramo, justamente por ser um exemplo de decisão na escolha do bom caminho 
diante das encruzilhadas da vida, e por ser capaz de assumir projetos para crescer como pessoa e mudar o 
mundo em que vivia. Juntamente com Simão, Pedro e Tiago, ele foi um dos mais proeminentes líderes do 
nascente Cristianismo. 

O que é o evento?

“Meu Lugar no Mundo”
O tema da Pré-Vigília Regional Pioneira deste ano foi escolhido na Assembleia Regional Pioneira (ARPi), 
realizada em fevereiro de 2020. Ele traz a possibilidade da reflexão sobre o papel do pioneiro na sociedade, 
sobre os desafios do dia a dia, as diferentes realidades vividas no Ramo Pioneiro, as dificuldades nas 
responsabilidades da vida e de como conciliá-las com o Escotismo.

Tema

A atividade é uma oportunidade ideal para estreitar os laços que unem os Clãs Pineiros. Neste ano não poderia 
ser diferente, mesmo com a situação atual que estamos vivendo de distanciamento social, por conta da 
pandemia de COVID-19. Desse modo, a Pré-Vigília Regional Pioneira de 2020 será realizada de forma online, 
com todos distantes fisicamente, mas juntos virtualmente. A ideia de união e reflexão será a mesma, com 
cada um na sua casa, mas, ainda assim, unidos.

A atividade atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico 1.1.4 e 1.5.2 e os ODS 4, 5, 10, 12, 13 e 16.

O porquê do evento?
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Quando?
04 de julho de 2020 (sábado)
Início previsto às 15h e término previsto às 19h
Check-in virtual: das 14h às 15h do dia 04 de julho de 2020
O check-in será realizado de forma on-line e deverá ser feito diretamente no aplicativo Discord. Para o check-
in, será necessário o envio do nome completo e categoria de participação (pioneiro/a ou mestre), ambos na 
mesma linha (ex: João da Silva - Pioneiro), assim que ingressar no link do canal do Discord. 
Todos os inscritos deverão inserir uma foto com lenço escoteiro na sua foto de perfil do aplicativo Discord 
para facilitar a visualização e organização da atividade, e durante o check-in virtual apresentar autorização 
da Diretoria da UEL, com assinatura digital, sob pena de não participação.

Descentralizado, on-line, através dos aplicativos Discord e Miro.

Onde?

Seniores/Guias em transição para o Ramo Pioneiro, a partir de 17 anos de idade, com 
registro escoteiro válido.

Pioneiros (as), com registro escoteiro válido.

Escotistas do Ramo Pioneiro, a partir de 21 anos de idade, com registro escoteiro válido.

Quem pode participar?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 12 de junho até às 23h59 
do 25 de junho de 2020, ou até serem completadas todas as vagas.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou 
utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL.

Como se inscrever?
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Confira se o seu e-mail de contato está atualizado e correto na sua ficha de cadastro 
no Paxtu, pois todas as instruções da atividade serão enviadas para esse e-mail. Se 
necessário, faça os devidos ajustes em seu cadastro antes de realizar sua inscrição.

Não há limite de vagas.

Limite de vagas

Cancelamentos e transferências

1. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de 
término das inscrições. 

2. O inscrito poderá transferir sua inscrição a outro associado que esteja com registro 
escoteiro válido, desde que na mesma categoria em que se inscreveu. Na solicitação via 
e-mail ao setor responsável do Escritório Regional, os associados deverão informar os 
números de registro escoteiro de ambos. 

3. O prazo para transferência de inscrição é o dia seguinte à data de término das inscrições. 
Depois do prazo estabelecido, não será mais possível realizar transferência.

Quanto?

Não há taxa de inscrição para participação.
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Desenvolvimento da atividade

Considerando o período em que estamos vivendo, este ano a atividade será totalmente 
online e em tempo real. Confira se seu e-mail de contato no Paxtu está atualizado e correto, 
pois utilizaremos o que consta na sua ficha de cadastro para enviar as informações para 
participação na atividade.

A atividade acontecerá por meio dos aplicativos Discord e Miro e consistirá de atividades e 
desafios lançados pela coordenação do evento,  com tempo determinado para sua realização, 
no dia da Pré-Vígilia Regional Pioneira.
 
Os desafios guardarão relação com a progressão pessoal do Ramo Pioneiro e questões de 
conhecimentos gerais. 

É fundamental ter acesso à internet no dia e horário da atividade para participação.
No dia da atividade, todos os participantes receberão no seu e-mail o link para direcionamento 
ao canal do Discord.

Serão 3 canais de voz:
- Canal somente para pioneiros (as);
- Canal somente para mestres pioneiros;
- Canal geral para pioneiros (as) e mestres para compartilhamento de ideias, dúvidas, etc.

Serão 3 canais de texto: 
- Canal exclusivo para o check-in virtual;
- Canal para envio das atividades a serem realizadas;
- Canal para o compartilhamento das atividades realizadas pelos (as) pioneiros (as).

As atividades serão enviadas pela organização do evento em tempo real e os (as) pioneiros 
(as) deverão respeitar o tempo para realização proposto para cada uma.
Recomendamos que, se possível, acessem o aplicativo Discord pelo computador, pois isso 
irá facilitar a visualização de toda a plataforma.
O compartilhamento da atividade realizada será por meio dos canais de texto descritos 
acima e de postagens em redes sociais, usando a #PreVigiliaPio2020.
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Pré-tarefas

Crie uma conta nas plataformas Discord e Miro antes da data de realização da atividade e 
as visite para conhecê-las previamente.

- Como criar uma conta no Discord?
Veja como criar sua conta e configurá-la em https://support.discord.com/hc/pt-br 

- Como criar uma conta no Miro?
Faça um tour no Miro e veja como funciona em https://miro.com/features/

Aplicativos

DISCORD - O Discord é um software destinado a gamers para se comunicarem enquanto jogam 
online. A plataforma permite chats por texto e voz, e tem a opção de criar salas de bate-
papo privadas. Está disponível para baixar gratuitamente nas plataformas de aplicativos:
Google Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=pt_BR
Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/discord/id985746746
Como usar o Discord? (Primeiros Passos)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ezbUCTnVhsg&feature=emb_title 

MIRO – O Miro é a plataforma de quadro colaborativo on-line que permite que as equipes 
distribuídas trabalhem efetivamente em conjunto: https://miro.com/. Está disponível para 
baixar gratuitamente nas plataformas de aplicativos:
Google Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtimeboard&hl=pt_
BR 
Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/miro-collaborative-whiteboard/id1180074773

Os participantes deverão se cadastrar previamente em ambas as plataformas para que ganhem 
tempo durante a atividade.  Em cada plataforma será enviado link que irá direcionar para 
participação na atividade. 

https://support.discord.com/hc/pt-br
https://miro.com/features/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=pt_BR 
https://apps.apple.com/br/app/discord/id985746746
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ezbUCTnVhsg&feature=emb_title
https://miro.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtimeboard&hl=pt_BR 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realtimeboard&hl=pt_BR 
https://apps.apple.com/br/app/miro-collaborative-whiteboard/id1180074773
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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 Pioneiro 
sugere que nas fotos postadas em suas redes sociais utilize a hashtag #PreVigiliaPio2020

Certificado e distintivo
Após a realização da atividade, será disponibilizado, via Meu Paxtu, o questionário de 
avaliação para todos os participantes, o qual ficará disponível por 15 dias no sistema 
para resposta. Ao responder esta avaliação, os participantes terão acesso, em sua ficha 
individual, ao certificado digital de participação. 
A aquisição do distintivo correspondente à atividade é opcional e poderá ser feita através 
do site: http://meukit.escoteirossp.org.br/

http://meukit.escoteirossp.org.br/
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Realização
Coordenação Regional do Ramo Pioneiro
E-mail: ramopioneiro@escoteirossp.org.br 

Organização

Coordenação Regional de Eventos Estratégicos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 

O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da 
União dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas com outros jovens, escotistas, equipe 
organizadora ou qualquer outra pessoa durante a atividade não serão toleradas.
Mesmo sendo uma atividade em ambiente online, devemos nos lembrar de condutas importantes:
- Os valores do Movimento Escoteiro deverão estar presentes.
- Respeito ao próximo.
- Não usar os canais de atividades para assuntos não pertinentes e de caráter ofensivo, 
desrespeitoso e político.
- Respeitar o tempo de realização proposto para cada atividade.
- Lembre-se sempre que mesmo longe, estamos unidos. 
- “O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades”. Aproveite essa atividade da melhor forma 
possível!

Adequação às regras e condutas

http://ramopioneiro@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br


9
Pré-vigília Regional Pioneira

“Meu lugar no mundo” 
2020

Mais Informações
Coordenação do evento
Coordenação Regional do Ramo Pioneiro
E-mail: ramopioneiro@escoteirossp.org.br 

Dúvidas sobre o programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br  

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br  
Tel./WhatsApp: (11) 95795-0685

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo 
do e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e 
telefone para contato.

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

INGRID FORESTO
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

GIOVANNA BILLA ACKEL 
Coordenação do evento

http://ramopioneiro@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
https://www.escoteirossp.org.br/
https://www.facebook.com/escoteirossp/

