
Programação de Reunião Semanal
Ramo Distintivos e/ou Insígnias relacionadas

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Caráter e social

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Virtudes Pioneiro A

01:00 Atividade: Seu Projeto na palma da sua mão Pioneiro B

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: Virtudes

Duração Aplicadores Participantes

15 minutos 1 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:
O Mestre inicia com introdução sobre refletir sobre o nosso velho hábito de falar mal e reparar
sempre nos defeitos dos outros, mesmo nos amigos e parentes. Por uma questão de hábito, os
defeitos aparecem muito mais que as qualidades. Nesse momento faremos um exercício para
começar a mudar esse velho hábito, pois iremos falar apenas de virtudes, e não de defeitos.
Considerando os participantes presentes, o aplicador enviará o nome de outro participante para
cada um dos presentes, como um “amigo secreto”.

Cada um anota e compartilha com os demais a principal virtude que acha do companheiro que
recebeu, sem identificar a pessoa. Os demais membros do clã devem tentar adivinhar qual pessoa
foi atribuída a cada uma das virtudes apresentadas e, assim, cada um recebe um título. Por
exemplo: se uma virtude foi “sinceridade” e os membros do clã entenderem que “Paulo” é o pioneiro
que mais combina com essa virtude, ele passa a ser “Paulo, o sincero”. Quando todos os títulos
forem distribuídos, cada um deve dizer como se sentiu, sendo identificado por aquela característica,
ou seja, se concorda ou não que ela seja sua característica mais marcante.

Cada um revela o que escreveu de cada colega e justifica sua escolha. Após todos serem
identificados, o mestre ressalta a importância de nos habituarmos a enxergar as virtudes, aceitar
defeitos e viver em harmonia com o mundo.

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

autocrítica e mantendo uma boa imagem de si mesmo.



Atividade: Seu projeto na palma da sua mão

Duração Aplicadores Participantes

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

Materiais:
● Celular ou computador com acesso à internet
● Acesso às ferramentas Mentimeter, Google Jamboard e monday.com

Objetivos:
Colaborar com a comunidade.

Desenvolvimento:
Reunidos em videoconferência, cada jovem do clã deve apontar um ou mais problemas que vê em
sua cidade ou bairro. Para isso, podem utilizar a ferramenta de nuvem de palavras do Mentimeter ou
um mural coletivo no Google Jamboard, em que cada um coloca um post it virtual com suas
contribuições. Na sequência, cada um faz um breve comentário sobre o problema que identificou,
trazendo mais informações sobre o assunto. A partir desse breve diagnóstico, há alguns diferentes
caminhos para o desenvolvimento da atividade, que dependem da quantidade de pioneiros no clã e
de como está a dinâmica atual de participação dos pioneiros. A ideia é que, durante a atividade,
consigam estruturar um projeto que impacte de maneira positiva em sua comunidade. Isso pode ser
feito individualmente, em equipes de interesse voltadas a cada assunto específico ou ainda como
um projeto que envolva todo o clã.

Para organizar a gestão do projeto, sugerimos a utilização da ferramenta monday.com, que oferece
diversas opções de organização de tarefas, com a possibilidade de criação de equipes e
sincronização de dados em tempo real em diversas plataformas. Seguem alguns vídeos que podem
ser úteis para aprender a utilizar a ferramenta:

● https://www.youtube.com/watch?v=z6uhpXph-QM
● https://www.youtube.com/watch?v=_UJzE1RkjCA

Não se esqueçam de compartilhar seu projeto nas redes sociais usando as hashtags #pioneirossp
#ramopioneiro #escoteirosdobrasil #escoteirosonline

Competências trabalhadas:
● Colaborar com sua comunidade local contribuindo para a criação de uma sociedade justa,

participativa e fraterna.
● 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

https://www.youtube.com/watch?v=z6uhpXph-QM
https://www.youtube.com/watch?v=_UJzE1RkjCA


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)


