
Programação de Reunião Semanal
Ramo Distintivos e/ou Insígnias relacionadas

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Afetivo, social, caráter

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:20 Quebra-Gelo: Verdadeiro ou Falso Pioneiro A

00:25 Atividade 1: Os Três Poderes Pioneiro B

00:30 Atividade 2: Assistência ao Social 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. Caso considerem a temática desta
atividade interessante, podem utilizar outras atividades para desenvolver os jogos apresentados em:
http://jogodapolitica.org.br/

http://jogodapolitica.org.br/


Quebra-Gelo: Verdadeiro ou Falso

Duração Aplicadores Participantes

20 minutos 2 ou mais, preferencialmente
os próprios pioneiros

1 ou mais

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

Objetivos:
Promover a fraternidade e a amizade.

Desenvolvimento:
Escreva três afirmações sobre você e sua família, sendo duas verdadeiras e uma falsa. Leia as três
declarações em voz alta e dê a todos os outros um minuto para adivinhar qual das declarações é
falsa. Na versão de Jimmy Fallon, o jogo tem apenas uma declaração verdadeira e uma declaração
falsa. Mas com duas declarações verdadeiras podemos conhecer melhor as pessoas. 

Você vai ficar surpreso quando perceber quantas vezes pode jogar isso antes de ficar sem coisas
falsas para inventar!

Vejam um vídeo para entenderem melhor: https://youtu.be/LWS5bz2LGuE

Competência trabalhada:
● Reconhecer o núcleo familiar como base da sociedade, mantendo o seu como uma

comunidade de amor conjugal, filial e fraterno.

https://youtu.be/LWS5bz2LGuE


Atividade 1: Os Três Poderes

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
● Fichas com as funções dos órgãos do poder público.

Objetivos:
Conhecer a realidade político-administrativa.

Desenvolvimento:
Os participantes recebem uma tabela com campos para serem preenchidos, conforme o modelo a
seguir. Cada jovem, de forma individual, deverá preencher os campos da tabela, identificando quem
são os representantes de cada poder nos níveis apresentados e apontando suas principais
atribuições.

Poderes/Nível Federal Estadual Municipal

Legislativo

Executivo

Judiciário

Um jovem de cada vez, apresentará sua ficha preenchida e posteriormente todos devem debater
sobre o que foi colocado. Caso considerem interessante, essa construção pode também ser feita de
maneira coletiva, utilizando ferramentas virtuais de construção de murais, como o Padlet ou o
Google Jamboard.

Competência trabalhada:
● Reconhecer e respeitar as Leis e as autoridades legitimamente constituídas, vivendo

ativamente sua liberdade de modo solidário, exercendo seus direitos, cumprindo seus
deveres e defendendo iguais direitos para os demais.



Atividade 2: Assistência ao Social1

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:
Conhecer a diversidade socioeconômica da sua região

Desenvolvimento:
Os pioneiros deverão pesquisar sobre o CRAS2 de sua região, procurar entender o que eles fazem e
seus objetivos. A partir dessa pesquisa, deverão listar possíveis ações e projetos futuros que
possam vir a trabalhar juntos.
Perguntas que podem estimular o debate:

● Todos têm a mesma facilidade de acesso à serviços públicos? Todos partem do mesmo
ponto? Se não, quem é que busca nivelar isso?

● O que você achou dos serviços oferecidos pelo CRAS?
● Você esperava essa diversidade de pessoas que o CRAS atende?
● Como podemos ajudar instituições parecidas com o CRAS a impactar positivamente nossas

comunidades?
Este é um ótimo momento para estimular o desenvolvimento de projetos comunitários, sejam eles
relacionados ou não a algum possível projeto de Insígnia de BP. Jovens que se interessam pela
conquista das insígnias do Cone Sul ou Lusofonia podem aproveitar a oportunidade para pesquisar
iniciativas similares em países relacionados a esses distintivos e começar a construir seu projeto
comunitário internacional de acordo com as orientações de cada um deles3.

Competências trabalhadas:
● Reconhecer nos grupos sociais dos quais participa um apoio para o seu crescimento e para a

realização do seu projeto de vida, construindo-o de acordo com os valores expressos na Lei e
na Promessa Escoteiras.

● Colaborar com sua comunidade local contribuindo para a criação de uma sociedade justa,
participativa e fraterna.

3 As orientações estão disponíveis em:  https://www.escoteiros.org.br/insignias-do-ramo-pioneiro/

2 Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são instituições pertencentes ao Poder Público que visam
organizar e possibilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica à serviços, benefícios e
projetos de Assistência Social. Dessa forma, o CRAS atua junto com as comunidades locais para a resolução de
problemas como “falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na
oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros”.

1 Ficha adaptada, extraída de: https://www.escoteiros.org.br/arquivos/caderno/CadernodeAtividades2020.pdf

https://www.escoteiros.org.br/arquivos/caderno/CadernodeAtividades2020.pdf


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


