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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 compromete-se voluntariamente 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. 
Atende ao previsto nos objetivos 1.4.3 e 1.5.2 do Plano Estratégico Regional 2019-2021 da Região Escoteira 
de São Paulo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 6, 7, 12 e 13 da Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O que é o evento?

O tema da Pré-Vigília Regional Pioneira deste ano foi escolhido na Assembleia Regional Pioneira (ARPi), 
realizada em fevereiro de 2021. O tema traz a importância de se reconectar com as coisas que ficaram paradas 
durante a pandemia. Trabalharemos a conexão familiar, espiritual, afetiva, mental, as conexões com os 
amigos e com o escotismo.

Tema

A atividade é uma oportunidade ideal para estreitar os laços que unem os Clãs Pioneiros. 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 2021 será realizada de forma on-
line ou presencial por clã,  respeitando o plano de retomada e a fase instituída em cada cidade. 
A atividade atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico Regional Escoteiro, itens 1.1.4 e 1.5.2 e os 
Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, itens 4, 5, 10 e 16. 

O porquê do evento?

https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/Plano-Estrat%C3%A9gico_Obj.-Espec%C3%ADficos-Regi%C3%A3o-Escoteira-de-SP_2019-2021_vers%C3%A3o-leitura.pdf
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/
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On-line, descentralizado, através das seguintes plataformas:
- Abertura ao vivo: https://youtu.be/O_LQgRj1MZw
- Atividades: https://linktr.ee/RamoPioneiroSP
- Canal de dúvidas:  https://discord.gg/QmfWUNQkw8
- Interação: Padlet https://padlet.com/ramopioneiroSP/tqixa9rutalov6cp
- Encerramento: https://youtu.be/sP_vzI8_4WM

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?

O evento não conta com inscrições prévias.

Como se inscrever?

O evento não contará com inscrições pelos participantes na seção de eventos do “Meu Paxtu”, de maneira 
que, para constar a participação na ficha do jovem, a atividade deve ser incluída nas “Atividades Fora de 
Sede” pelo escotista ou responsável pelo “Paxtu” da seção, seguindo os passos abaixo:
> Agenda
> Atividades Fora da Sede
> Nova Atividade 
> Tipo: Vigília

Mas, lembre-se, #fiqueemcasa.

Como cadastrar sua participação

03 de julho de 2021- Para a participação simultânea ao envio das atividades. 
04 de junho a 31 de julho - Período para participação posterior.

Quando?

https://youtu.be/O_LQgRj1MZw
https://linktr.ee/RamoPioneiroSP
https://discord.gg/QmfWUNQkw8
https://padlet.com/ramopioneiroSP/tqixa9rutalov6cp
https://youtu.be/sP_vzI8_4WM
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Não há limite de vagas.

Limite de vagas

Não há taxa de inscrição para participação.

Quanto?

As atividades serão divulgadas após a abertura do evento a cada uma hora, através de um link no LinkTree. 

Em virtude da pandemia e do protocolo de atividades escoteiras, estas atividades poderão acontecer apenas 
como UEL (Unidade Escoteira Local) para terem melhor controle da quantidade de participantes e um bom 
distanciamento social. 

Neste ano, o Clã Pioneiro poderá escolher quando irá participar. 
A Pré-Vigília acontecerá no dia 03/07, quando serão divulgadas as atividades ao vivo no Linktree. Teremos um 
canal do Discord para tirar dúvidas apenas nesse dia. 

Caso o Clã não consiga participar no dia 26/06, as atividades ficarão disponíveis para serem aplicadas em 
outra data. Porém, o período de desenvolvimento da Pré-Vigília será do dia 04/07 a 31/07. 

Os jovens e adultos que participarão do evento no dia 03 de julho deverão preencher este formulário, até 
13 de junho, com informações sobre suas necessidades, para que o melhor suporte seja oferecido durante a 
atividade.

Desenvolvimento da Atividade

14h às 14h30 - Abertura do evento 
14h30 às 15h30 - Atividade 1
15h30 às 16h30 - Atividade 2
16h30 às 17h30 - Atividade 3
17h30 - Encerramento do evento 

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

https://forms.gle/Eu4P1MrZzBzyfVEQ6
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• Linktree - ( https://linktr.ee ) Não é necessário fazer o download, será somente link de acesso.
 
• YouTube - ( https://youtube.com ) Não é necessário fazer o download.

• Discord ( https://discord.com ) - O Discord é um software destinado a gamers para se comunicarem 
enquanto jogam on-line. 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: 

1. Google Play: https://bit.ly/3xBZYTQ
2. App Store: https://apple.co/3gL3LZf

   Tutorial - Como usar o Discord?: https://youtu.be/ezbUCTnVhsg

• Padlet ( https://padlet.com ) - Não precisar fazer o download, será somente link de acesso.

Aplicativos

• Acesso à Internet
• Computador ou tablet
• Impressora
• Celular com câmera
• Apps para edição de fotos e vídeos 
• Caixa de som
• Papéis sulfite 
• Canetas hidrográficas e esferográficas coloridas

Materiais necessários

O certificado está disponível como anexo neste boletim https://drive.google.com/file/d/1qjA6Hool7_99
HmcBJ8jRTN8IT6nbtp_w/view, com o campo nome em branco para que o participante preencha e imprima. 
Como não haverá inscrição prévia no Paxtu, não haverá certificado emitido por lá. Vale lembrar que a 
responsabilidade de cadastrar a atividade, para que apareça na Ficha 120, será da Unidade Escoteira Local.

A aquisição do distintivo correspondente à atividade é opcional e poderá ser feita através do site: 
http://meukit.escoteirossp.org.br/

Certificado e distintivo

https://linktr.ee
https://youtube.com
https://discord.com
https://bit.ly/3xBZYTQ 
https://apple.co/3gL3LZf
https://youtu.be/ezbUCTnVhsg
https://padlet.com
https://drive.google.com/file/d/1qjA6Hool7_99HmcBJ8jRTN8IT6nbtp_w/view
https://drive.google.com/file/d/1qjA6Hool7_99HmcBJ8jRTN8IT6nbtp_w/view
http://meukit.escoteirossp.org.br/
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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 #PreVigiliaPio2021

Divulgação do Evento

O evento seguirá de forma integral com as definições do “Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)” da União 
dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço ou 
qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Adequação às regras e condutas

A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer 
excepcionalidade.

Procedimentos não previstos

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

Realização e organização

http://ramopioneiro@escoteirossp.org.br
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Informações Gerais

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
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4
 

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

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

INGRID FORESTO
Coordenação de Gestão de Eventos

GIOVANNA BILLA ACKEL
Coordenação do evento

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

