
Programação de Reunião Semanal
Ramo Distintivos e/ou Insígnias relacionadas

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Social, intelectual e afetivo

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Stop Online Pioneiro A

00:30 Atividade 1: Grande Salto Pioneiro B

00:30 Atividade 2: A Família 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.



Neil Armstrong e a jornada à Lua
Neil Armstrong nasceu em 5 de agosto de 1930 e foi o primeiro
homem a pisar na lua, há mais de 50 anos.

Teve uma infância bem ativa, lia e estudava muito, era um menino
prodígio.

Trabalhou como cortador de grama, auxiliar de padeiro, e sempre
ajudou seus pais e a comunidade.

Era “Boy Scout”, e alcançou o grau de Eagle Scout
(equivalente a Escoteiro da Pátria, nos Estados Unidos).

Trabalhou como piloto naval, engenheiro aeronáutico, piloto
de teste, astronauta, e foi convidado, em 1955, para atuar na
antiga NACA (National Advisory Committee for Aeronautics),
agora conhecida como NASA (National Aeronautics and
Space Administration), onde era piloto de teste de várias
aeronaves de alta velocidade. Em 1962 foi transferido para
posição de  astronauta.

Em 1966, participou como comandante da missão de Gemini 8,
tendo um sucesso de pouso. Na sequência, foi convidado para
comandar a Apolo 11, tornando-se o primeiro homem a pisar na
Lua. Quando Neil Armstrong desembarcou do módulo lunar da
Apollo 11 em 20 de julho de 1969, deixou uma bela marca de seu
calçado na Lua e um ensinamento para o mundo: “Este é um
pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a
humanidade”. Ou teria dito, na verdade, “Este é um pequeno
passo para UM homem, mas um grande salto para a
humanidade”?

Essa frase nos faz pensar como os Pioneiros podem
ajudar a humanidade, quais os passos que podem
dar, e se será um grande salto para a humanidade. 

Sendo o lema do Pioneiro: “Servir”, debatam os
aspectos da ação transformadora do mundo
personificada na figura de Neil Armstrong, porém não
desenvolvida apenas por ele.

Conversem sobre os pequenos passos que culminam em um grande salto para a humanidade, e os
planejamentos necessários para ações que impactam o próximo.



Quebra-Gelo: Stop Online

Duração Aplicadores Participantes

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

Materiais:
● Celular ou computador com acesso à internet
● Acesso ao jogo Stopots

Objetivos:
Promover a confraternização, diversão e amizade..

Desenvolvimento:

Os pioneiros deverão utilizar o aplicativo StopotS para jogar “Stop Online” (também conhecido como
Adedanha ou Nome-Lugar-Objeto). Neste aplicativo consegue-se jogar simultaneamente com até 50
pessoas, além de conversar e interagir enquanto joga no próprio bate-papo do app.

Os participantes escolhem os temas (nome, cor, animal...) e depois sorteiam a letra para começar a
jogada. É possível também criar temas, então é possível adicionar assuntos relacionados com o
movimento escoteiro, como “distintivos”, “especialidades”, ou “materiais de acampamento”

Todos devem responder, escrevendo uma palavra sobre cada tema, iniciando sempre com a letra
sorteada. Aquele que responder todos os temas primeiro, aciona o botão “stop”, fazendo com que
todos os outros jogadores parem de responder.

A validade da resposta para cada tema é conferida, podendo atribuir 0 pontos para uma resposta
inválida, 5 pontos para resposta válida repetida e 10 pontos para uma resposta válida única.

O jogo acaba quando atinge um número pré-determinado de rodadas, que pode ser escolhido no
início.

Não esqueçam de publicar seu jogo nas redes sociais e utilizar 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: Grande Salto1

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:
Estimular que os jovens reflitam sobre o fato de que todas as pequenas ações possuem impacto
significativo.

Desenvolvimento:

O escotista ou aplicador deverá compartilhar com o Clã o texto apresentado no anexo abaixo,
fomentando o debate acerca de ações que impactam o mundo. Ao final do debate, aproveitar o
ensejo e estimular o Clã a desenvolver alguma ação transformadora do mundo.

Anexo:
Texto sobre Neil Armstrong e sua jornada à Lua
https://docs.google.com/document/d/1KnH8csxx8AlpyPbKD4qFp2OOv6KyrM67OS7O-gASi6s/edit?u
sp=sharing

Competências trabalhadas:
● Expressar com coerência seus pensamentos e respeitar a diversidade de opiniões na busca

de um entendimento mútuo.

1 Atividade adaptada das fichas do Grande Jogo Aéreo - 2019

https://docs.google.com/document/d/1KnH8csxx8AlpyPbKD4qFp2OOv6KyrM67OS7O-gASi6s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KnH8csxx8AlpyPbKD4qFp2OOv6KyrM67OS7O-gASi6s/edit?usp=sharing


Atividade 2: A Família2

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:
Envolver a família em sua atividade pioneira para que todos possam se conhecer.

Desenvolvimento:

Os jovens devem apresentar os membros de sua família, por fotos ou presencialmente, na
videochamada. Além disso, devem compartilhar com outros uma história que os marcou muito. Caso
as pessoas da história estejam presentes, cada um deve contar um pedacinho, assim todo mundo
lembra da sua maneira daquele fato.

Será um momento de descontração e de muitas risadas!

Competências trabalhadas:
● Reconhecer o núcleo familiar como base da sociedade, mantendo o seu como uma

comunidade de amor conjugal, filial e fraterno.

2 Adaptado do Caderno de Atividades 2021, sugestões de atividade Semana Escoteira -
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Caderno_de_atividades_2021_02.pdf

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Caderno_de_atividades_2021_02.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)
● Larissa Avari (Coordenação Regional da Modalidade do Ar - SP)
● Mariana De Marchi (Coordenação Regional de Programa Educativo - SP)
● Renata Haydée (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)
● Rudner Lauterjung (170/SP)
● Vera Maman (Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - SP)


