
Programação de Reunião Semanal
Ramo Distintivos e/ou Insígnias relacionadas

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Social, intelectual, caráter

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

00:10 Abertura: saudação à bandeira, reflexão e avisos Escotista A

00:15 Quebra-Gelo: Tik Tok Pioneiro Pioneiro A

00:30 Atividade 1: Orientação Vocacional Pioneiro B

00:30 Atividade 2: Caricatura Online Pioneiro C

00:05 Encerramento: saudação à bandeira, reflexão e avisos Escotista B

Total:
01:30

OBS: a programação desta reunião foi feita com base em um
tempo médio adequado para atividades virtuais. Ele pode ser
alterado de acordo com as demandas da sua seção.

Observação importante!
A proposta da atividade é dinâmica, flexível e esta é uma ideia para desenvolver no seu Clã. Não
esqueçam de incluir cerimônias e outras atividades que sua seção necessita desenvolver em sua
programação, como a entrega de distintivos de progressão.



Quebra-Gelo: Tik Tok Pioneiro

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 ou mais, preferencialmente
os próprios pioneiros

1 ou mais, que irão trabalhar
individualmente ou por equipe

Materiais:
● Celular com acesso à internet
● Computador com acesso à internet
● Aplicativo TikTok

Objetivos:
Promover a confraternização, diversão e amizade. Os pioneiros deverão mostrar resiliência,
criatividade e bom humor.

Desenvolvimento:
Nestes dias de reclusão em prevenção à propagação do coronavírus, devemos mostrar que bom
humor não nos falta! Uma maneira de fazer isso é gravando vídeos curtos com efeitos, filtros e
stickers e compartilhando todo o talento dos membros do clã nas redes sociais.

Os aplicadores podem decidir um tema único para todo o clã ou deixar que cada um faça sua
escolha. Deixamos aqui algumas sugestões que podem ser interessantes:

● Contar uma história vivida em um acampamento
● Mostrar algum item ou objeto que seja importante em sua vida escoteira (exemplo: poncho,

certificados, souvenirs de acampamentos…)
● Montar um pequeno acampamento em sua casa
● 3 incidentes mais engraçados que aconteceram em sua vida escoteira ou pioneira
● Top 5 fotos de atividades escoteiras
● Mitos e verdades sobre o Movimento Escoteiro ou o Ramo Pioneiro
● “Transformando mensagens que recebemos do clã em frases motivacionais”
● Outras ideias que sua imaginação possa criar!

Neste vídeo não esqueça de mostrar que é Pioneiro.

Divirta-se! E compartilhe!



Não esqueça de publicar e colocar as
hashtags:
#pioneirossp
#ramopioneiro
#escoteirosdobrasil
#escoteirosonline

Competência trabalhada:
● Colaborar com a manutenção de uma fraternidade mundial baseada na compreensão e paz

universais, respeitando a diversidade cultural.



Atividade 1: Orientação Vocacional

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais, preferencialmente os próprios pioneiros 1 ou mais

Materiais:
● Celular ou computador com acesso à internet
● Aplicativo de videoconferência

Objetivos:
Obter perspectiva sobre a vida profissional.

Desenvolvimento:
Convidamos o Clã a assistir três vídeos do apresentador Marcelo Tas, que comenta sobre os
assuntos: competências, a relação entre faculdade e mercado de trabalho. Os vídeos podem ser
assistidos antes da atividade ou de maneira conjunta, durante a atividade. Com isso, assim poderão
tentar entender se estão preparados para encarar a carreira e o que precisam para mudar o mundo
a partir destas escolhas.

1. Faculdade e o mercado de trabalho #Descomplicado por Marcelo Tas | #20
2. Como escolher uma carreira que ainda não existe? #Descomplicado por Marcelo Tas | #29
3. Coisas que preciso fazer para mudar o mundo?  #Descomplicado por Marcelo Tas | #26

Após assistirem, apresentem ao Clã sua perspectiva sobre sua vida profissional. Perguntas que
podem estimular o debate:

● O que vocês entendem como "competências". Vocês acreditam que esse modelo de
desenvolvimento faz sentido para sua vida?

● Foi possível encontrar algumas coisas parecidas com nossos projetos dentro do Clã &
Movimento Escoteiro?

● Você já conseguiu estabelecer metas claras para sua vida profissional e/ou acadêmica?
● De que maneiras você acredita que pode transformar o mundo?
● O que você pensa sobre as profissões que ainda não existem? Quais você acredita que estão

fadadas a acabar?
Em seguida, criem ou melhorem seu Curriculum Vitae, compartilhando seus resultados com os
demais. Para isso, vocês podem utilizar como modelo alguns dos templates disponíveis em
aplicativos como o Word (Microsoft) ou o Canva. Não esqueçam de registrar esse momento, publicar
nas redes sociais e usar as hashtags #pioneirossp #ramopioneiro #escoteirosdobrasil
#escoteirosonline

Competências trabalhadas:
● Preparar-se adequadamente para o desempenho de atividade profissional – considerando

suas aptidões, possibilidades e interesses – qualificando-se para o mercado de trabalho.

https://youtu.be/8HstWGbiG2A
https://youtu.be/kK_OIecqvTI
https://youtu.be/7Z26gzzXIyk


Atividade 2: Caricatura Online

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais, preferencialmente
os próprios pioneiros

1 ou mais

Materiais:
● Celular ou computador
● Aplicativo de videoconferência
● Aplicativo de desenho

Objetivos:
Desenvolver sua capacidade de autocrítica.

Desenvolvimento:
Elaborem uma caricatura de si mesmos, que mostre os pontos positivos e negativos da sua
personalidade. Quando todos terminarem os desenhos, printem e criem uma galeria para mostrar
uns aos outros. Conversem sobre os aspectos que observam nos desenhos.

Algumas perguntas que podem estimular o debate e a reflexão:
● Quais são as habilidades que você tem e considera importantes?
● Quais habilidades você não tem e gostaria de desenvolver?
● No convívio com sua família ou amigos, como você acha que pode ajudá-los?
● No convívio com sua família ou amigos, como você acha que eles podem te ajudar a ser uma

pessoa melhor? O que você tem aprendido com eles?

Exemplos de apps que você pode usar para desenhar:



Publiquem as caricaturas e não se esqueçam de usar as hashtags #pioneiross #ramopioneiro
#escoteirosdobrasil #escoteirosonline

Depois que terminarem a atividade da caricatura, que tal se divertir com um jogo de desenho? 

Baixem o aplicativo Gartic ou joguem Gartic Phone pelo navegador de internet. Criem uma sala e
adivinhem os desenhos uns dos outros. Boa diversão!

Competência trabalhada:
● Reconhecer suas capacidades e procurar superar as suas limitações, aceitando-se com

autocrítica e mantendo uma boa imagem de si mesmo.

Colaboraram para a construção destas atividades:
● André Ribeiro Pires (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Giovanna B. Ackel (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Renata Haydée (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Vera Maman (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)


