
 

 

 

 
 

BOLETIM 2 

Palestrantes, Convidados e Certificação 
 

 
1. Palestrantes e convidados 

Os palestrantes apresentarão conteúdos pertinentes a construção do raciocínio e planejamento de um projeto 
focando dentro de suas áreas de atuação profissional e vivência, seja ela pessoal, dentro ou fora do Movimento 
Escoteiro. Os convidados apresentarão aspectos relevantes sobre seus projetos de relevância e vida, traçando 
paralelos entre as propostas do Projeto Educativo e a percepção de mundo fora do escotismo, ações diversas que 
estão acontecendo pelo Brasil a fora e muito mais.  

Os Palestrantes e Convidados foram elencados de acordo com as áreas de ação prioritária do Ramo Pioneiro (Serviço, 
Natureza, Viagem e Trabalho) ou ainda por sua percepção e engajamento na vida pessoal e/ou profissional alinhados 
com os valores escoteiros e estarão disponíveis no momento do debate para um bate papo aberto e prontos para 
fazer o melhor possível a fim de sanar dúvidas e oferecer sugestões diversas. Conheça agora um pouco sobre cada um 
deles: 

 
JORGE FERNANDO  
Pioneiro do Clã Hakuna Matata do 15 GE Matim Afonso. 
Tema: Como criar, executar e analisar um projeto do zero em 7 passos 
Idealizador e criador do Papo de Pioneiro, projeto para a conquista da Insígnia de BP aprovado em setembro de 2020, 
canal voltado principalmente para pioneiros e pioneiras com conteúdos relacionados à simplificação do entendimento 
para criação, execução e análise de projetos de uma forma simples, sejam eles projetos de relevância, projetos de 
pesquisa ou profissionais em 7 passos. Além de outros conteúdos com o principal diferencial sendo a linguagem 
jovem! Ele trará, junto aos demais palestrantes e convidados, uma visão prática sobre projetos nas quatro áreas de 
ação prioritárias através de um bate papo promissor. Saiba mais sobre o Jorge: 
https://www.instagram.com/p/CEbjWaZBZhg/  
 
SARA BASTOS 
Escotista do 9 G.E. Marechal Deodoro 
Tema: Projeto de Relevância na área de ação prioritária serviço realizado durante a quarentena 
Com 21 anos completos em agosto de 2020, Sara Bastos é estudante universitária na área de Design e está a 8 anos 
no Movimento Escoteiro no 9 GE Marechal Deodoro onde passou a atuar como escotista. Em sua vida escoteira, 
conquistou 3 Graus máximos: Lis de Ouro como escoteira, Escoteiro da Pátria como guia e Insígnia de BP como 
Pioneira com o projeto Cabelatom, que estimula, coleta e entrega doações de cabelo e batom para a Fundação Laço 
Rosa, no Rio de Janeiro. Seu projeto teve que passar por várias atualizações devido a pandemia. Seu projeto foi 
aprovado em julho de 2020. Saiba mais sobre a Sara: https://www.instagram.com/p/CEjR0DWhUI2/  
 
THAIANA TELLES 
Ex pioneira do 15 G.E. Martim Afonso 
Tema: Projeto de Relevância na área de ação prioritária serviço Mutirão/Revitalização  
O projeto teve como objetivo a reforma da Creche Comunitária Minha Querência.  A ideia principal da escolha desse 
local foi de favorecer a educação das crianças, revitalizando o ambiente de ensino mas houveram muitos desafios até 
chegar no momento da ação. Ela conquistou, enquanto pioneira, a Insígnia de BP desenvolvendo com maestria esse 
projeto. Saiba mais a Thaiana : https://www.instagram.com/p/CEfcKu9pgB9/  
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PEDRO RONAN 
Um dos criadores da Argilando 
Tema: Como escolher a melhor área para desenvolver seu projeto de relevância? 
O projeto de relevância no Ramo Pioneiro tem um diferencial entre os demais projetos que podem ser desenvolvidos 
durante toda a vida dos jovens no Ramo: ele é em prol do outro. Mesmo assim você ainda pode escolher dentre as 4 
áreas de ações prioritárias: Natureza, Viagem, Trabalho e Serviço, sendo este último, a área em que a Argilando atua. 
Pedro vai nos trazer luz a uma das formas de escolher, não só a área mas também a área de ação do projeto a ser 
desenvolvido. Saiba mais sobre o Pedro: https://www.instagram.com/p/CExUVhgBap0/  
 
JAQUELINE QUEIROZ 
Escotista do Ramo Lobinho no 75° GEAr Baden Powell 
Tema: Ações sociais regionais 
Você já conhece as ações sociais da Região Rio de Janeiro? Se não conhece você vai se surpreender com as ótimas 
iniciativas que já existem e que você pode fazer parte. E se já conhecia, entenda um pouco como você pode criar 
ações de grande mobilização com outros pioneiros e equipes de interesse. Saiba mais sobre a Jaqueline:  
https://www.instagram.com/p/CEeWooUBslL/   
 
GABRYELLA FERREIRA 
Escotista DO Ramo Escoteiro no 111 GEAr Santos Dumont 
Tema: Os desafios de um projeto na área de educação/saúde 
Enquanto pioneira, conquistou a Insígnia de BP desenvolvendo o projeto "Vetores em acampamento: Eles também 
são um risco!", um Guia de bolso que tem como objetivo a sensibilização dos escoteiros quanto a vetores de doenças 
que possam estar presentes em nossos acampamentos e/ou atividades ao ar. Mas os desafios de conseguir angariar 
fundos para as tiragens, planejamento e distribuição foram muitos. Saiba mais sobre a Gabryella:  
https://www.instagram.com/p/CEgtBChHFbD/  
 
ALEX VIEIRA 
Biólogo Professor, Educador Ambiental, Especializado em meio ambiente e sustentabilidade, Coordenador do Instituto 
EAE ( Educação ambiental e ecoturismo). 
Tema: Desenvolvimento de projeto na área Natureza 
O EAE surgiu de um TCC onde Alex foi o orientador. Findado a avaliação do mesmo, foi criado o Instituto EAE. Isso só 
comprova a importância do planejamento, da criatividade e que é possível viabilizar qualquer projeto em uma 
realidade duradoura, desde que planejado da forma correta. Saiba mais sobre o Alex: 
https://www.instagram.com/ramopioneirorj/  
 
RENATO OLMOS 
Engenheiro Ambiental, montanhista pelo Centro Excursionista Brasileiro  e gestor de Operações de Trekking da Nattrip 
Tema: Desenvolvimento de projeto na área de ação prioritária Viagem: Roteiro 
Todos sabemos que uma viagem precisa ser bem planejada, desde a escolha do local até verificação de qual roupa 
levar. Por isso, Renato Olmos da Natrrip vai dar dicas de como conseguir se planejar para seu projeto de viagem 
passando por um check list básico de ações. Saiba mais sobre o Renato:  https://www.instagram.com/p/CEcHBOeBriJ/  
 
CÉLIO SARAIVA 
Professor de línguas portuguesa e inglesa, literatura e produção textual 
Tema: A importância do que é proposto aos jovens no Ramo Pioneiro sobre o olhar de um educador 
O Ramo pioneiro tem como seu marco simbólico o projeto de vida mas todos precisam ter em mente que isso é fato 
primordial dentro e fora do Movimento escoteiro pois através do planejamento, da escrita de um “projeto a lápis” 
qualquer pessoa pode não só realizar seus sonhos e anseios mas ter plena consciência das etapas e resultados. Isso é 
educação para a vida. Saiba mais sobre o Célio: https://www.instagram.com/p/CEnUsiPF23d/  
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JOÃO VICTOR 
Bacharel de Relações Internacionais 
Tema: A importância da mentoria dentro e fora do Movimento Escoteiro 
Com 24 anos, João Victor Rodrigues é bacharel em Relações Internacionais, fornece aulas online de inglês e reforço 
em japonês, já se planeja para trabalhar no Japão e nunca fez parte do Movimento Escoteiro. Contudo, acompanhou 
de perto o crescimento pessoal de uma pioneira e se mostrou surpreso com o que o Ramo pode proporcionar no 
desenvolvimento de um jovem e vai  falar um pouco sobre sua visão, enquanto jovem fora do Movimento Escoteiro, 
das propostas do M.E. para os jovens dentro do Ramo Pioneiro e o quanto isso pode influenciar positivamente na vida 
pessoal e profissional e a importância da mentoria que os pioneiros tem através da mestria, patdrinhos e do próprio 
projeto educativo. Saiba mais sobre o João: https://www.instagram.com/p/CEl2qAlBxic/   
 
MARIANA TEIXEIRA 
Pioneira do Clã Clamaleão 20 GE ZULU 
Tema: Fácil e difícil: como anda o planejamento 
Cursando o 2º em Ciências Biológicas na UFRJ, Mariana iniciou seu Projeto Relevante para a conquista da Insígnia de 
BP na área meio ambiente com o projeto que trata da conscientização ambiental de forma prática. Mariana vêm ao 
Papo de Pioneiro para falar um pouco dessa experiência de aprendizado quanto a criação, execução e adaptação de 
se projeto na quarentena, mas que nasceu para ser presencial. Saiba mais sobre a Mariana: 
https://www.instagram.com/p/CEobd74jV89/  
 
VINÍCIUS ARAUJO 
Pioneiro no 95° José Passos de Souza Júnior 
Tema: Fácil e difícil: como anda a execução 
Estudante de Educação Física, está em fase de finalização do seu projeto de relevância para a conquista da IBP, "Vida 
Saudável X Quarentena", focado na área de Trabalho que consiste em "Incentivar as pessoas, com dicas, atividades 
regulares e exercícios, a fazerem, em suas próprias casas e saírem da zona de conforto, mantendo um corpo ativo e 
uma boa saúde alimentar, durante esses tempos difíceis de quarentena." Um projeto que nasceu para solucionar 
problemas relevantes: as pessoas não podem sair mas precisam cuidar de sua saúde. Unir seu projeto de vida ao 
projeto relevante é super possível e viabiliza ainda mais a realização da ideia. Saiba mais sobre o Vinícius: 
https://www.instagram.com/p/CErAQ_NnJG9/  
 
DARIO PEREZ 
Fundador e CEO da Planeja Consultoria 
Tema: A importância da gestão e análise de um projeto 
Dario vêm mostrar a importância da gestão de um projeto, seja ele qual for. Contudo, em se tratando do seu projeto 
de vida, onde muitas questões que dependem de decisões ou atitudes de terceiros podem se tornar variáveis 
complexas, o cuidado na análise no decorrer do projeto e após a conclusão de cada marco é primordial para o sucesso 
das ações elencadas e a chegada em seu objetivo.  A análise de cada etapa /marco realizada é importante para a 
tomada de decisão para a próxima etapa/marco. Saiba mais sobre o Dario: 
https://www.instagram.com/p/CEaQ53zhWrL/  

 
2. Quem pode participar 

Jovens entre as idades de 18 e 26 anos (não completos), pertencentes ou não ao Movimento Escoteiro e 
Escotistas do Ramo Pioneiro do Estado do Rio de Janeiro. 
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Quando e onde acontecerá  
Data: 19 de setembro de 2020  
Local: Plataforma zoom  
Horário: de 14h00 às 18h00 

 

3. Inscrições 

Até dia 15/09/2020 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. 

 

 
4. Certificado de participação 

Todos os participantes receberão um certificado personalizado de participação na atividade com 4 horas de 
duração. Este certificado pode acompanhar relatório para a comprovação de 4 horas complementares. as 

 
5. Cronograma 

o 13:30 - Abertura da sala do zoom 
o 14:00 – Bandeira Inicial e boas vindas 
o 14:15 – Palestra Jorge Fernando 
o 14:40 – Projetos nas áreas de ação prioritárias com os palestrantes e convidados 
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 
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