ESTUDO TEÓRICO – RAMO PIONEIRO
1. TRABALHO EM EQUIPE
O atendimento ao Trabalho em Equipe, um dos pontos do Método Escoteiro, é feito no Ramo
Pioneiro principalmente através das Equipes de Interesse.
1.1. Como o Clã escolhe os seus projetos e define os líderes das equipes?
1.2. Como o Trabalho em Equipe atua antes, durante e depois de uma atividade do Clã de Pioneiros?
1.3. Qual a diferença entre Serviço Comunitário e Desenvolvimento Comunitário?
1.4. Como você estimularia os Pioneiros a exercerem o "Servir"?

2. COMPORTAMENTO DO JOVEM
2.1. Você percebe que diversos membros do Clã são namorados e que nos últimos tempos passaram
a comportar-se de maneira inadequada durante as reuniões; problemas relacionados a este fato têm
surgido, tais como sentimentos não correspondidos, ciúmes, etc., prejudicando a vida do Clã. Como tratar o
assunto de modo que o Clã não seja prejudicado?
2.2. O início da faixa etária do Ramo Pioneiro é uma fase de grandes transformações na vida dos
jovens. Como você tem trabalhado ou trabalharia com jovens com dificuldades pessoais tais como
indefinições quanto ao futuro, problemas familiares, vida sentimental, bebidas, drogas, etc.?
2.3. Um Pioneiro decidiu colaborar como Assistente na Tropa Escoteira e está muito entusiasmado
com isso, passando a relaxar com os compromissos no Clã; ele está dividido: quer continuar no Clã, mas
também quer continuar como Assistente. O que fazer?

3. PLANEJAMENTO ANUAL
Elaborar o Plano Anual e o Mapa de Planejamento Anual levando em consideração os seguintes
pontos:
- Há pioneiros com Insígnia Pioneira e/ou de Cidadania;
- Incentivo aos jovens para a conquista da Insígnia de BP;
- O Clã quer ir ao Mutirão Pioneiro, mas muitos jovens não possuem condições financeiras para isso.
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4. PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADE
Apresente uma programação de atividade de 3 dias de duração sendo que um desses dias será
dedicado a atividades de serviço comunitário. Quais as providências tomadas junto ao Clã para que suas
excursões, jornadas e acampamentos se caracterizem como atividades de mínimo impacto ao meio
ambiente?

5. ASSUNTOS DIVERSOS
5.1. Descreva a Cerimônia de Investidura do seu Clã;
5.2. Quais são as funções de um Mestre Pioneiro?
5.3. Como funciona a estrutura administrativa do seu Clã?
5.4. Qual é a finalidade e a importância da Vigília Pioneira? Como ela é feita no seu Clã?
5.5. Como é vivenciado no seu Clã, a mística do Ramo?
5.6. Quais os elementos que participam ativamente da mística do Clã?
5.7. Você conhece e tem no seu Clã o elemento “GUARDIÃO DE LENDAS” ? Na sua opinião tem
relevância esse papel? Qual?
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