
 

 

 

BOLETIM 1 

Informações Gerais 

 

1. Sobre a atividade 

Alguma vez você já teve uma ideia, mas na hora de fazer acontecer não conseguiu sair do lugar? Já teve a 
sensação de não saber por onde começar e nem como se organizar para chegar ao objetivo central da sua ideia?  

Você e muitos outras pessoas têm essa mesma sensação e é por isso que o Papo de Pioneiro vem com a 
proposta e uma atividade Pioneira Regional, 100% online, que contará com a apresentação e participação de 
Pioneiros, ex-Pioneiros (atuantes e não atuantes hoje no Movimento Escoteiro) e jovens que nunca fizeram parte 
dessa nossa grande fraternidade que é o escotismo. Mostraremos a você como organizar qualquer ideia ou projeto, 
não importa o tamanho ou a ambição, em passos simples. A partir daí você conseguirá desenhar seu plano de projeto 
de forma rápida, simples e objetiva! 

 

2. Quem pode participar 

Jovens entre as idades de 18 e 21 anos (não completos), pertencentes ou não ao Movimento Escoteiro e 
Escotistas do Ramo Pioneiro do Estado do Rio de Janeiro. 

 

3. Quando e onde acontecerá 

Data: 19 de setembro de 2020 

Local: Plataforma zoom 

Horário: de 14h00 às 18h00 

 

4. Inscrições 

Até dia  11/09/2020 

Através do Meu Paxtu para membros do Movimento Escoteiro: paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/ 

Através de formulário para jovens que não fazem parte do Movimento Escoteiro: 
https://bit.ly/PapoDePioneiro_Inscrição 

Limitação: 90 participantes 

OBS: O acesso à atividade será enviado através do e-mail cadastrado no Meu Paxtu e no caso dos convidados 
externos ao Movimento Escoteiro, através do e-mail fornecido. Atualize suas informações no sistema. 

 

5. Certificado de participação 

Todos os participantes receberão um certificado personalizado de participação na atividade. 

 

https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
https://bit.ly/PapoDePioneiro_Inscrição
https://bit.ly/PapoDePioneiro_Inscrição


 

 

6. Temas 

A. A importância de gerenciar seu tempo para conseguir ser produtivo 
B. Os três passos para um projeto bem sucedido 
C. Como criar projetos nas áreas de ações prioritárias Serviço, Natureza, Viagem e trabalho 
D. Desenvolvimento. Agora é mão na obra e continue a remar 
E. Como Escrever o projeto 
F. Execução. Foi uma longa caminhada mas finalmente chegamos 
G. Relatório. O fim da grande jornada. 
H. Mas e aí, dá para fazer alguns projetos mesmo durante a quarentena? 

 

7. Cronograma 

o 13:30 - Abertura da sala do zoom 
o 14:00 – Bandeira Inicial 
o 14:10 – Boas vindas e apresentação dos convidados 
o 14:40 – Papo de Pioneiro 
o 16:40 – Mesa redonda – Debate sobre projetos 
o 17:30 – Avaliação da atividade 
o 17:40 – Encerramento e Bandeira Final 
o 18:00 – Fechamento da sala do zoom 

 

8. Informações gerais 

Durante a atividade e nas plataformas utilizadas para comunicação não são permitidos o uso de armas de 
fogo, armas brancas ou artefatos bélicos relacionados aos contextos de ataque, defesa ou violência, mesmo que 
sejam de brinquedo, bem como gestos que os indiquem. Também não podem conter apelo ou conteúdo sensual ou 
sexual, utilização de sinais ofensivos ou ações que indiquem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. 
Tampouco são permitidas referências ao uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas, não sendo permitido também 
que se faça apologia às mesmas. Não é permitido o uso de conteúdo com duplo sentido e que fujam dos valores do 
Movimento Escoteiro no grupo de whatsapp ou durante a atividade. 

Conforme o item II da regra 11 do POR (Princípios, Organização e Regras): “A União dos Escoteiros do Brasil 
não está ligada a qualquer organização político-partidária. Seus membros, quando usando o vestuário ou o uniforme 
escoteiro, ou quando representando o Movimento Escoteiro, devem abster- se de tomar parte em reuniões ou 
atividades político-partidárias.”, não serão aceitas manifestações políticas dentro em todas as áreas dessa atividade 
seja na sala online ou no grupo de whatsapp.  

Não é permitida a participação na atividade utilizando trajes íntimos ou de banho ou sem camisa. É 
obrigatório o uso de vestimenta (camisa, camiseta, bermuda, calça saia, etc) durante atividade. Aos jovens e adultos 
pertencentes ao Movimento Escoteiro pede-se o uso de vestimenta ou uniforme escoteiro. Caso não seja possível, 
sugere-se a utilização do lenço escoteiro e/ou camisa de tema escoteiro. 

Mais detalhes sobre os convidados, no boletim 2 com publicação prevista para o dia 8 de setembro. 


