
Programação de Reunião Semanal
Ramo Distintivos e/ou Insígnias relacionadas

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Intelectual, caráter, afetivo, físico

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

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

00:15 Quebra-Gelo: Nos Atando Pioneiro A

00:30 Atividade 1: Isolamento X Resiliência Pioneiro B

00:30 Atividade 2: O acampamento que queremos! 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: Nos Atando

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
● Aplicativo de nós
● Cabos de nós

Objetivos:
Promover a confraternização, diversão e amizade.

Desenvolvimento:

Não é porque estamos em Clãrentena que não podemos praticar técnicas escoteiras, não é
mesmo?!

Existem alguns aplicativos que podem nos ajudar a lembrar de alguns nós que há um tempinho não
praticamos, ou até mesmo aprender novos.

Aí vão algumas sugestões de aplicativos para celular:



Escolham 5 nós diferentes para poderem fazer uma “batalha de nós” e usem um cronômetro da tela.
Vence quem fizer o nó correto primeiro.

Printem a imagem do Clã em videoconferência mostrando que todos conseguiram fazer os nós
escolhidos.

Não esqueçam de publicar e marcar #pioneirossp #ramopioneiro #escoteirosdobrasil
#escoteirosonline

Competência trabalhada:
● Ser capaz de inovar e ousar aplicando conhecimentos e habilidades, utilizando a ciência e a

tecnologia em situações cotidianas.



Atividade 1: Isolamento X Resiliência

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:
A resiliência é um conceito que significa a capacidade do indivíduo para lidar com situações
adversas, superar pressões, obstáculos e problemas, e reagir positivamente a eles sem entrar em
conflito psicológico ou emocional. De tempos em tempos, nossas habilidades de adaptação são
testadas, isto é, nossa capacidade de resiliência é colocada à prova. Assim, vamos pegar nossas
canoas e remar para frente para tentar melhorar nossa resiliência.

Desenvolvimento:

Diz um velho ditado que não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas
podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. É exatamente o que faz a pessoa
resiliente: ajusta as velas para chegar ao objetivo, adaptando-se e agindo com flexibilidade diante da
conjuntura adversa. Resiliência é um dos sinais do verdadeiro líder, capaz de enfrentar e suplantar
crises, problemas, obstáculos e adversidades com serenidade em situações de estresse. Assim,
reúna seu Clã ou sua Equipe de Interesse para conversar sobre Resiliência baseada nas histórias
vividas por Amyr Klink.

Anexo:
Texto sobre a vida de Amyr Klink
https://docs.google.com/document/d/1Xq3_hgCxxyOic7rxl3whnBspmwqtrTDqdcDM4vyLQX8/edit?us
p=sharing

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

de um entendimento mútuo.
● Reconhecer suas capacidades e procurar superar as suas limitações, aceitando-se com

autocrítica e mantendo uma boa imagem de si mesmo.
● Manter um estado interior de liberdade, equilíbrio e maturidade emocional, praticando uma

conduta assertiva para com os outros

https://docs.google.com/document/d/1Xq3_hgCxxyOic7rxl3whnBspmwqtrTDqdcDM4vyLQX8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xq3_hgCxxyOic7rxl3whnBspmwqtrTDqdcDM4vyLQX8/edit?usp=sharing


Atividade 2: O acampamento que queremos!1

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:
Planejar junto com o Clã ou Equipe de Interesse o acampamento de ramo constando toda parte de
um projeto.

Desenvolvimento:

Assim que for possível, todos terão tanta energia para gastar em atividades ao ar livre, que faltará
finais de semana para tanta coisa!

A proposta dessa atividade é que os jovens, em grupo, façam a programação de um acampamento
que eles gostariam de fazer. Esse projeto deve conter todo tipo de informação, como data, valor,
local, atividades e programação. Já que estamos com acesso ao computador, use e abuse dessa
ferramenta para deixar o mais completo possível. Para ajudar nesse planejamento, a sugestão é
utilizar o “Formulário Prático de Projetos” que consta no guia Clã Pioneiro em Ação.

Uma possível abordagem para essa atividade é pensar em um acampamento que seja ao mesmo
tempo virtual e ao ar livre: considerando as condições de vida e a segurança de cada membro do
clã, seria possível realizarmos atividades ao ar livre em nossa casa ou apartamento? Caso consigam
pensar em atividades que possam ser realizadas dessa maneira, é possível que esse
“acampamento dos sonhos” se torne realidade ainda na quarentena.

Façam a programação das atividades, e incluam também os materiais que poderão utilizar.

Aproveitem e façam muitos planos juntos!

Competências trabalhadas:
● Desenvolver o hábito saudável de exercitar-se fisicamente com regularidade e beneficiar-se

da vida ao ar livre.

1 Adaptado do Caderno de Atividades 2021, sugestões de atividade da 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)
● 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)



Breves reflexões sobre a vida de
Amyr Klink

Amyr Klink é navegador, economista e escritor. No ano de 1983, após construir seu primeiro barco,
tornou-se a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo em 1984. Realizou diversas
expedições solitárias, uma das quais durou 642 dias em invernagem antártica.



Por estas longas expedições que realizou sozinho, Amyr Klink é uma pessoa caracteristicamente
resiliente.

Leia estas frases acima de Amyr Klink, e reflita:
1. Será que ficamos mais tolerantes após passar por momentos difíceis?
2. Conseguimos perceber que as pessoas ao nosso redor podem colaborar conosco de

diversas maneiras?



Com seu Clã ou sua Equipe de Interesse, leia a entrevista de Amyr Klink à Revista Trip.

https://revistatrip.uol.com.br/trip/para-amyr-klink-a-quarentena-provocara-mudancas-de-valores

Após essa leitura, conversem a respeito.

1. Nossos valores mudam ao passar por obstáculos que a vida nos impõe?
2. Todos conseguimos superar as adversidades positivamente?
3. Todos são capazes de ter capacidade de adaptação?

Depois de terem realizados todas estas reflexões, listem com seu Clã, as características de uma
pessoa resiliente.

https://revistatrip.uol.com.br/trip/para-amyr-klink-a-quarentena-provocara-mudancas-de-valores

