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Atividade para o Ramo: Pioneiro 

A Serviço do Próximo 

 
Informações: 
Duração: 1h-3h 

Local: On-line. 

Participantes: Mínimo 1. Sem limite de participantes. 

Atividade Online: (X) SIM    (  ) NÃO 

 

Materiais Necessários:  
1 – Computador ou outro aparelho com acesso à internet. 

 

Áreas de Desenvolvimento: 
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de 

desenvolvimento: Afetivo. 

Competência: 12 

 

Desenvolvimento da Atividade 
Estamos passando por um momento crítico na vida de todos. Tendo em vista a 

situação da pandemia da COVID-19, realizem vídeos, aplicando os artigos da Lei 

Escoteira em situações reais no mundo de hoje. 

 

Exemplos: 

 

O Escoteiro é honrado e digno de confiança: 

Não repassa informações que não sejam oficiais ou confirmadas, fake news, entre 

outras. 

 

O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros: 

Somos os primeiros a querer que o vírus não se espalhe, que a atual situação seja 

superada e que, em breve, possamos estar de volta todos juntos. 

 

O Escoteiro é limpo de corpo e alma: 

A limpeza de corpo é fundamental através dos cuidados recomendados como 

lavagem das mãos, uso de álcool em gel, lenços descartáveis, tendo cuidado ao 

espirar ou tossir, e da alma em não deixar o pânico e a ansiedade tomarem conta. 
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Com todos os vídeos prontos, utilizem as redes sociais do clã, da UEL e/ou do 

distrito, se houverem, para compartilhá-los, de forma a atingir a maior audiência 

possível. 

 

Variações 
Ao invés de falar sobre os artigos da Lei Escoteira, os vídeos podem ser feitos tendo 

base as virtudes pioneiras. 

 

Dicas 

Sejam criativos e caprichem nos vídeos. Este é o momento de impactar o próximo 

de forma positiva e direta. 

 

Colaboraram na elaboração dessa ficha 
Clã Pioneiro Coração Sagrado – GE Bernardo Sayão 2/GO 

Patrícia de Albuquerque Sobreira - Assistente Regional de Goiás do Ramo Pioneiro 

Jorge Augusto Siqueira Pinto – Equipe Nacional do Ramo Pioneiro 


