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APRESENTAÇÃO

O objetivo desse manual é oferecer um material de 
fácil leitura com informações úteis e objetivas sobre o Ramo 
Pioneiro, oferecendo ao leitor informações básicas em relação 
aos aspectos gerais e específicos do mesmo, bem como 
abordar o funcionamento de um Clã Pioneiro. 

Objetiva-se oferecer conhecimentos gerais do Ramo 
Pioneiro aos escotistas interessados ao tema, aos que tenham 
interesse em atuar no Ramo ou mesmo oferecer conhecimento 
prévio aos dirigentes de Grupo Escoteiro – GE – para 
implantação ou reabertura de um Clã Pioneiro, oferecendo 
suporte dos itens necessários ao funcionamento do Clã, ou, 
ainda, servindo de material de apoio aos Clãs já existentes 
mas que carecem de informações para uma administração 
efetiva e funcionamento adequado da seção.

Este trabalho proporciona subsídios para um 
conhecimento prévio e informações objetivas sobre o Ramo 
Pioneiro, abordando temas específicos ao Ramo, com suas 
peculiaridades, estruturas de um Clã Pioneiro, necessidades 
prévias, ferramentas, documentos necessários para o 
bom funcionamento, bibliografias de apoio, entre outras 
informações pertinentes e que serão úteis ao leitor. 
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CONHECENDO O RAMO PIONEIRO 

De forma resumida, apresento algumas particularidades e 
informações básicas a respeito do Ramo, de forma a substanciar 
as informações que serão apresentadas. 

Ao escotista que, após a leitura deste, optar em participar 
do ramo ou tiver interesse em se aprofundar no conhecimento, 
deverá buscar a leitura das bibliografias indicadas, em especial 
ao Programa Educativo específico do ramo, pois o objetivo deste 
manual limita-se a apresentar um conhecimento prévio e geral 
sobre o Ramo Pioneiro, além de participar de cursos oferecidos 
pelas Regiões Escoteiras, como Cursos Básicos e Avançados, 
Técnicos de Ramos ou aos voltados ao Ramo Pioneiro, como 
Unidades Didáticas em Assembleias e Indabas para sua completa 
formação na linha escotista – Ramo Pioneiro.

O Ramo Pioneiro possui uma particularidade que deve ser 
destacada e desde já apresentada ao leitor em relação aos demais 
ramos no Programa Educativo. Trata-se do direcionamento 
a resultado final esperado do programa, ao tornar o jovem 
Pioneiro um cidadão qualificado, na tão famosa busca de “um 
Mundo melhor”. Não se trata de uma máxima, podendo ocorrer 
atividades ao desenvolvimento individual somente, mas não é o 
objetivo maior do Programa. 

O Jovem ao se beneficiar dos ensinamentos vivenciados 
nos ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior desenvolvia-se nas suas 
habilidades pessoais e autonomia, tendo como exemplo o sistema 
competências. Ou seja, todo o aprendizado adquirido voltava-
se em sua grande maioria para si próprio, para seu crescimento 
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pessoal em habilidades, além da busca incessante de sua plena 
autonomia. 

Ao ingressar no ramo Pioneiro, o Programa Educativo 
proposto volta-se não mais ao desenvolvimento pessoal e 
individual do jovem em sua grande parte, mais sim ao seu 
engajamento na sociedade em que vive. Passa-se a buscar 
seu crescimento e reconhecimento como cidadão atuante. O 
programa objetiva um cidadão útil para a sociedade em que vive.

Preocupa-se, nas atividades desenvolvidas, dentro das 
áreas de atuação do Movimento Escoteiro, em oferecer ao 
jovem ferramentas e ensinamento para a sua atuação em 
sociedade, sejam elas individuais, como formas de planejamento, 
organizacionais e comportamentais, ou coletiva, na forma 
de trabalho ou social, passando-se a ter responsabilidades e 
protagonismo em sua atuação em sociedade como cidadão, em 
exercer um papel relevante em suas atitudes e comportamentos.  

Atividades voltadas à responsabilidade social passam a ser 
mais efetivas, preocupações com seu ingresso no mercado de 
trabalho e sua atuação como profissional passam a ser abordadas 
de forma mais intensa. 

Entretanto, atividades e competências já adquiridas não são 
esquecidas ou deixadas em segundo plano, muito pelo contrario, 
no Ramo Pioneiro as habilidade adquiridas em outros ramos são 
amplamente utilizadas em atividades de Natureza e Viagens, 
pois são exercidas em sua plenitude neste Ramo. O que passa a 
ser exigido com mais ênfase para a realização dessas atividades 
é principalmente o planejamento para seu desenvolvimento, 
através de projetos e formação de equipes de interesse. 

As atividades que são desenvolvidas no Ramo passam a ser 
de responsabilidade exclusiva do Pioneiro, desde sua propositura, 
planejamento, desenvolvimento e avaliação, onde o escotista 
atuante no ramo apenas exerce seu balizamento voltado aos 
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objetivos do Programa Educativo e respeito ao Método Escoteiro, 
exercendo função primordial de “guardião” dos preceitos e 
fundamentos do Escotismo. 
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PARTICULARIDADES DO RAMO PIONEIRO 

 Marco simbólico: “Tenho um projeto para minha vida”. 

O Projeto Pioneiro permite ao jovem integrante de um Clã 
Pioneiro experimentar o papel de adulto em uma sociedade 
através de experiências de diversas áreas. “Toma a tua própria 
canoa e Rema”, já dizia BP. 

 Os projetos pioneiros são prioritários e tem ênfase 
em quatro áreas: Natureza, Comunitário (serviço), Viagem e 
Profissional (trabalho).

Um projeto deve ser relevante, podendo ser individual ou 
coletivo, devendo ser temporário e com propósito específico. O 
ciclo de desenvolvimento de um projeto Pioneiro é composto 
pelo Sonhar, Escolher, Organizar, Realizar, Avaliar e Festejar.

 Lema: Servir. Voltado a Boa Ação, reafirmando a promessa 
aceita, ajudando o próximo em toda e qualquer ocasião. 

 Elementos próprios: Forquilha Pioneira, Símbolos 
Nacionais, documentos de cidadania como a Constituição Federal, 
Bandeira e Grito de Clã, entre outros elementos representativos 
participativos em um Clã Pioneiro. 
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 Cerimônias: O Clã Pioneiro possui três momentos 
simbólicos e são representados pelas cerimônias. Integração e 
promessa, Investidura Pioneira e Partida.

A cerimônia de passagem é voltada a recepção do jovem 
ingressante, passando, após a finalização do período introdutório, 
a sua renovação de promessa ou a aceitação da promessa por 
jovens novos. 

A Investidura Pioneira é quando o Pioneiro apresenta seu 
projeto de vida e investe-se como pioneiro, assumindo-se como 
cidadão. 

E por último a Cerimônia da Partida é quando o jovem 
completa 21 anos e deve deixar o Movimento Escoteiro na forma 
de beneficiário, e caso deseje continuar no Movimento passa a 
ser voluntário, assumindo seu papel como Chefe ou Dirigente. 

 Progressão do jovem no ramo pioneiro: Ingresso no 
período introdutório, Insígnia do Comprometimento, Insígnia da 
Cidadania, Insígnia de B-P, Cerimônia da Partida.

 O período introdutório é composto de dez itens, sendo 
muito breve aos jovens oriundos de outros ramos, e um pouco 
mais longa aos novos jovens ingressantes no Movimento. 

No período introdutório o jovem deve saber a História do 
Escotismo e seus principais atos simbólicos, como saber hastear 
e arriar a Bandeira Nacional. É por esses casos que se entende 
ser muito breve sua conclusão, haja visto já terem cumpridos 
tais itens em ramos anteriores. O mais complexo neste período é 
saber o funcionamento das estruturas próprias do ramo, como a 
COMAD e também a progressão que deverá cumprir para plena 
contemplação proposta pelo Programa Educativo. 
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 Progressão pessoal: As progressões pessoais do jovem, 
nas seis áreas de desenvolvimento, são compostas por vinte e 
duas competências, divididas em trinta atividades. 

As quantidades de atividades propostas para o ramo são 
menores que em ramos anteriores, como as setenta e cinco 
atividades proposta para o ramo sênior, porém sua complexidade 
é inversamente proporcional, onde, por exemplo, o Jovem 
Pioneiro deve cumprir trinta horas de trabalhos comunitários 
para a contemplação de uma atividade voltada à conquista de 
uma competência do Programa. Ou seja, são atividades de maior 
complexidade, mas que abordadas de forma objetiva e planejada 
são plenamente passíveis de serem conquistadas.

 Virtudes pioneiras. As virtudes Pioneiras são derivativas 
dos artigos da lei escoteira, e são, portanto, qualidades morais 
que o Pioneiro deve exercer em sua vida pioneira e adulta.

São elas: Verdade, Lealdade, Altruísmo, Fraternidade, 
Perfeição, Bondade, Consciência, Felicidade, Eficiência e Pureza.

Virtude Artigo referência na lei escoteira
Verdade O Escoteiro é honrado e digno de confiança
Lealdade O Escoteiro é leal

Altruísmo O Escoteiro está sempre alerta para ajudar o 
próximo e pratica diariamente uma boa ação

Fraternidade O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais 
Escoteiros

Perfeição O Escoteiro é cortês
Bondade O Escoteiro é bom para os animais e as plantas
Consciência O Escoteiro é obediente e disciplinado
Felicidade O Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades
Eficiência O Escoteiro é econômico e respeita o bem alheio
Pureza O Escoteiro é limpo de corpo e alma
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 Método Escoteiro. O Método Escoteiro no Ramo 
Pioneiro tem sua principal particularidade na vida em equipe, 
onde deixamos de ter os sistemas fixos de matilha e patrulha 
para ingressarmos nas equipes de interesse, que são equipes 
temporárias e com propósito específico. As Equipes de interesse 
já começam a aparecer no Ramo Sênior, contudo lá são tratadas 
em segundo plano, prevalecendo o Sistema de Patrulhas. No 
Pioneiro a vida em equipe é exclusivamente através das equipes 
de interesse.

As equipes de interesse têm seu início com os jovens 
propondo atividades e projetos que possam ser comuns aos 
interesses dos outros Pioneiros, em que, havendo interesse, 
são organizadas e criadas, sempre possuindo um coordenador. 
Objetiva-se ao jovem a capacidade de cooperar e principalmente 
liderar pessoas.

As equipes de interesse sempre são temporárias e tem seu 
término com a concretização de seu propósito.

As equipes são compostas pelos membros do próprio Clã, 
mas também podem ser compostas por pioneiros de outros Clãs, 
bem como por pessoas que sejam necessárias ao propósito da 
equipe de interesse, inclusive por pessoas que não façam parte 
do Movimento Escoteiro, como algum técnico ou especialista na 
área do propósito da equipe por exemplo.

O Clã pode ter várias equipes de interesse atuando de forma 
simultânea, devendo estas serem organizadas pela COMAD. O 
jovem pode participar de quantas equipes ele quiser, desde que 
consiga conciliar sua plena participação com eficiência.

Outro ponto a ser observado do Método Escoteiro no Ramo 
Pioneiro é o Desenvolvimento Pessoal com Orientação Individual, 
onde a atuação do Mestre Pioneiro e assistentes tem fundamental 
importância, na formação, orientação e aconselhamento que o 
Pioneiro passa nesta fase da vida, nas dúvidas e transformações 
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que a sua vida impõe, como o início da vida acadêmica, 
profissional e afetiva, potencializando sua confiança. Nessa fase 
de aconselhamentos também pode acontecer a atuação de um 
padrinho e/ou madrinha de livre escolha do Pioneiro.

 Padrinho ou madrinha. A figura do Padrinho ou Madrinha 
do Pioneiro é prevista pelo Programa como forma de ajudar 
este Pioneiro nas tomadas de decisões, nas suas escolhas 
e principalmente na sua formação de caráter, assumindo a 
responsabilidade de suas escolhas.

O Pioneiro pode escolher até dois Padrinhos/Madrinhas, 
onde este deve ser necessariamente um adulto, podendo ser um 
pioneiro de sua confiança, entretanto sua indicação é opcional. 

A função do Padrinho/Madrinha ao jovem é de ser um 
consultor nas tomadas de decisões. Esse Padrinho/Madrinha não 
interfere no dia a dia do Clã, não lhe cabendo oferecer nem tomar 
qualquer decisão, valendo-se somente a apoiar o jovem. Até por 
isso sua atuação não é permanente, sendo necessária quando lhe 
solicitada pelo jovem ou nas cerimônias em que jovem participe.

Um Clã Pioneiro possui então, em sua composição: 
Pioneiros, Pioneiras, Mestre Pioneiro e Assistentes. Padrinhos/
Madrinhas não fazem parte da seção, somente apoiam o jovem. 
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ESTRUTURA DE UM CLÃ PIONEIRO 

O ramo Pioneiro está previsto a partir da regra 102 do POR 
– Princípios, Organização e Regras (2013). 

As regras 102, 103 e 104 tratam da ênfase, promessa e lei 
e lema do Ramo que já vimos no presente manual. Neste tópico 
passaremos a abordar propriamente a Seção do Ramo Pioneiro, 
ou seja, o Clã Pioneiro. 

O Clã é previsto a partir da regra 105 e seguintes o qual 
passamos a expor.

O Clã Pioneiro sempre é misto, não sendo divididos os 
sexos como pode acontecer em outros ramos. O Clã também 
não possui número máximo de integrantes, diferenciando-se 
dos demais ramos onde eram previstos números máximos de 
jovens, 24 nas alcateias, 32 nas tropas escoteiras ou 24 nas tropas 
Seniores. Contudo, deve-se observar que um Clã Pioneiro, apesar 
de prever que não há um número máximo de componentes, 
deve ser equilibrado e voltado ao acompanhamento individual 
do jovem por um escotista, contemplando o Método Escoteiro 
no Desenvolvimento Pessoal com orientação individual, onde 
a atuação do Mestre Pioneiro e Assistentes tem fundamental 
importância.  

Recomenda-se que um escotista acompanhe no máximo 
seis jovens e por um período considerável, não inferior a um 
ano, haja vista que são necessários conhecimento e confiança de 
ambas as partes.  
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O Clã Pioneiro tem a coordenação da seção pelo Mestre 
Pioneiro, denominação esta que recebe o escotista investido 
na função chefe de seção. Se a seção tiver mais de um escotista 
atuando os demais são denominados assistentes.

Apesar da denominação Mestre Pioneiro, o Clã Pioneiro 
não mais possui fundo de cena como antigamente, deixando 
de ter alusão ao Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. 
Entretanto, não existe qualquer vedação a continuidade dessa 
referência. 

Observe-se que a grande maioria dos Clãs possui 
nomenclatura referencial ao tema, como Excalibur, Avalon, 
Camelot, entre outros, pois a tradição ainda é muito forte em Clãs 
tradicionais, existentes há mais tempo no Movimento. Some-se a 
isso, também, a atuação nos clãs de escotistas que vivenciaram a 
alusão nos tempos em que eram pioneiros, ou até mesmo a falta 
de informação sobre a obrigatoriedade ou não de tal alusão aos 
escotistas novos ao movimento e ao Ramo, causando uma falsa 
percepção de obrigatoriedade. 

Aos Clãs, o que é terminantemente proibido são cerimônias 
exageradas ou vexatórias nos moldes a lenda, o que influenciou 
a mudança e a descontinuidade da referência, pois eram 
recorrentes excessos. 

Para um bom funcionamento, o Clã Pioneiro possui 
instrumentos para ser administrado, muito parecido com 
a direção de um Grupo Escoteiro em si. Essa organização é 
necessária porque as Equipes de Interesse possuem composições 
variadas, com tempos de funcionamento limitados e interesses 
específicos, tendo seu funcionamento bem diferente dos sistemas 
de patrulhas ou matilhas, no tocante ao Método Escoteiro de 
vida em equipe.

Um Clã Pioneiro para sua organização deve possuir: Carta 
Pioneira, Comissão Administrativa (COMAD), Conselho de Clã, 
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além das Equipes de Interesse que são a instrumentalização dos 
objetivos do Ramo Pioneiro.

CARTA PIONEIRA

É a norma que rege o Clã, é onde todas as regras estão 
previstas. Está regrado o funcionamento do Clã, composição 
da COMAD, convocação de Conselho de Clã, e todas as demais 
necessidades do Clã, como as cores do Clã, Bandeira, Simbologia, 
Grito, regras para convocações de Conselho e Eleições, tempo 
de mandato, entre inúmeras previsões que se façam necessárias 
e que devem estar escritas. Traçando um paralelo, um Grupo 
Escoteiro e a UEB possuem seu Estatutos, que são as regras a 
serem seguidas e respeitadas, ao passo que na instância do Clã, 
essas regras estão dispostas na Carta Pioneira.

Anexo ao presente um modelo de Carta Pioneira, como 
referencial. Entretanto cada Clã pode e deve ter sua própria Carta, 
devendo somente respeitar a hierarquia de normas, como POR, 
Estatuto da UEB, Estatuto do Grupo, Regimento Interno, entre 
outros. 

COMAD (REGRA 110) DO POR

A composição mínima sugerida a COMAD é um Presidente, 
um Secretário e um Financeiro. A composição deve assegurar um 
ambiente moralmente sadio em todas as atividades. As principais 
funções são a administração da Seção, as finanças, a disciplina e 
principalmente a programação das atividades. 

Dizemos que uma COMAD atuante é garantia de um Clã 
atuante. Como os jovens são responsáveis pelas programações, 
podemos dizer que são responsáveis em cumprir a progressão 
proposta pelo Programa Educativo e por realizarem atividades 
atrativas, progressivas e variadas, devendo, portanto, estar 
atentos em “agradar” a todos com as atividades propostas. 
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Traçado novamente o paralelo ao Grupo Escoteiro, os 
integrantes da COMAD seriam os dirigentes do Grupo Escoteiro.

CONSELHO DE CLÃ

O conselho é composto por todos os membros ativos do 
Clã e é convocado de acordo com a previsão contida na Carta 
Pioneira. O direito a voz e voto também devem estar previstos 
na Carta Pioneira, portanto podem ser variados de Clã para Clã. 

Apesar de ser possível, desde que prevista na Carta, os 
escotistas não devem interferir nas decisões com direito a voto 
em Conselho de Clã, devendo reservar-se, quando necessário, 
a usar a voz para prestar informações e orientações ao caráter 
educativos das decisões dos jovens, e caso necessário vetar 
atividades que comprometam o programa educativo ou mesmo 
a segurança das atividades. 

Em equiparação ao Grupo Escoteiro, seria equivalente ao 
Conselho de Chefes do Grupo Escoteiro. 
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ESCRITURAÇÃO DO RAMO 

O Clã Pioneiro por possuir seu funcionamento autônomo, 
com composição eletiva e com mandato específico, deve manter 
uma escrituração permanente conforme regra 038 do POR.

O clã, assim como as demais seções do GE, deve possuir 
os livros para registrar as suas deliberações e decisões tomadas. 
Um Clã deve possuir: Livro Ata do Conselho de Clã, Livro Ata da 
COMAD e Livro Caixa das finanças do Clã.

Outro livro muito importante é o da História do Clã, devendo 
constar neste os fatos mais relevantes do Clã, seus componentes 
e toda a informação que seja relevante e mereça ser armazenada, 
objetivando-se consulta futura. 

Ainda, livros de frequência, fichas individuais e outras 
informações que possam ser realizadas de forma eletrônica 
devem ser realizados preferencialmente nestes, no caso via 
sistema PAXTU ou equivalente.
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ESTÁGIOS E PASSAGEM DO RAMO SÊNIOR 
PARA O PIONEIRO 

A passagem de ramo sempre é um momento delicado 
e deve ter a percepção aguçada dos escotistas bem como dos 
dirigentes de um GE.

Pelo POR um jovem a partir de 17 anos já pode ingressar 
no Clã Pioneiro, contudo essa possibilidade deve ser observada 
pelos escotistas do Ramo Sênior ao verificar o engajamento do 
jovem com a Tropa, identificando se o mesmo encontra-se em 
harmonia com a Tropa e/ou Patrulha ou já deve ser iniciado sua 
passagem ao próximo ramo. Esse critério é comum a todos os 
ramos e deve ser respeitado com rigor, pois pode-se “perder” o 
jovem pela sua desmotivação.

Importante colocar que, na fase de transição entre ramos 
Sênior e Pioneiro, o jovem enfrenta vários desafios pessoais 
que alteram suas rotinas, como a saída do ensino regular em 
escolas para o ingresso em universidades, que é uma significativa 
mudança em sua autonomia. Outro ponto a ser destacado é a 
vida afetiva, onde começa o afloramento de relações amorosas e 
o interesse por festas e baladas, além dos famosos “rolês”. 

Mas e qual a importância dessa colocação? A de estar em 
permanência atenção em motivar o jovem a permanecer no 
Movimento Escoteiro, em proporcionar atividades atrativas, 
percebendo quando essa atração deixa de ser interessante ao 
jovem. 
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Quando um jovem está desmotivado, uma das questões 
pode ser que seu tempo de permanência no ramo está esgotado, 
devendo, neste caso, começar a preparação para sua passagem 
com os estágios. 

Entretanto, o contrário também pode ocorrer, e é muito 
comum acontecer na chegada Ramo Pioneiro. A do jovem que 
viveu momentos intensos na Tropa e que não deseja ingressar no 
Clã e se vê obrigado a fazer a passagem por ter completado 18 
anos.

E como fazer nesses casos? A melhor forma de acolher 
esse jovem é reconhecer que o momento a ser vivido no Clã é 
outro, permitindo-lhe realizar todas as atividades realizadas na 
Tropa e muito mais, pois no Clã Pioneiro as atividades são mais 
extensivas e idealizadas pelos próprios jovens. O segredo está no 
acolhimento, em demonstrar o mais rapidamente possível com 
atitudes e atividades que o Clã é diferente da Tropa, realizando 
atividades atrativas para a ambientação do novo jovem ao Clã.

É importantíssimo deixar claro aos jovens provenientes de 
uma Tropa Sênior que o momento vivido lá foi especial e deve ser 
reconhecido, mas não existe comparação nem concorrência entre 
os ramos. Um grande erro seria comparar os ramos. Devemos ter 
em mente que são momentos diversos. Os jovens integrantes de 
uma tropa são diferentes dos jovens de Clã. Existem motivações e 
anseios diferentes, onde um Ramo não se sobrepõe ao outro, mas 
sim se completam. E esse cuidado também deve ser observado 
pelos escotistas, de não querer “perder” o jovem para o outro 
Ramo ou achar que um Ramo é superior ao outro.

E quando iniciar a ambientação de um jovem? Quando for 
perceptível que o mesmo já esgotou seus anseios junto a Tropa 
ou por estar próximo a idade limite de permanência. Isso deve 
ser feito através de estágios.
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PASSAGEM 

A passagem do Ramo Sênior para o Ramo Pioneiro deve 
ser realizada quando o jovem atingir sua maturidade no ramo ou 
pelo atingimento da idade limite de permanência no ramo, aos 
18 anos de idade.

A passagem se dá através da Cerimônia de Passagem, 
ao qual o jovem passa a integrar o Clã Pioneiro, iniciando seu 
período introdutório o qual passaremos a ver. Quanto a cerimônia 
de passagem, a mesma é diferente de Grupo para Grupo, não 
existindo um modelo pré-definido, devendo ser marcante tão 
somente, ou seja, é conforme a tradição do Clã.

Lembram-se que o desafio ou obstáculo, conforme Manual 
de Cerimônias fica a cargo do Ramo Sênior, devendo o Clã recebê-
lo de forma marcante, valorizando sua passagem. 

A presença de um escotista é fundamental para o apoio 
ao jovem em sua jornada, contudo sugere-se que a recepção do 
novo integrante seja feita pelo Presidente da COMAD juntamente 
com o escotista, demonstrando a relevância e protagonismo que 
o jovem Pioneiro exerce na condução do Clã. 

Ainda, deve ser uma cerimônia que demonstre o entusiasmo 
do Clã em receber seu novo membro. 

Importante relembrar que trotes e cerimônias vexatórias, 
impondo qualquer tipo de constrangimento estão proibidas, 
conforme regra 043 do POR (2013).  

PERÍODO INTRODUTÓRIO 

O período introdutório a que um jovem deve ser submetido 
está previsto no guia Clã Pioneiro em Ação, que sugiro entregar 
a ele no momento da passagem, e resume-se a conhecer o 
funcionamento de um Clã Pioneiro e o programa educativo 
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proposto para o Ramo, especificamente nas competências a 
serem cumpridas. 

São previstos dez itens para o cumprimento desse período. 
Cumprido esse período, realiza-se a cerimônia de integração deste 
jovem, recebendo o Lenço do Grupo e aceitando a Promessa 
para jovens novos ou renovando sua promessa aos jovens já 
integrantes do Movimento, seguindo a tradição de seu Grupo. 

Passado este momento, o jovem inicia sua progressão na 
etapa de comprometimento, recebendo o distintivo alusivo a 
esta etapa.
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SISTEMA DE PROGRESSÃO 

O sistema de progressão do Ramo Pioneiro é simples, 
englobando três etapas.

Passado o período introdutório, passa-se à etapa de 
Comprometimento (insígnia do Comprometimento), depois à 
etapa de Cidadania (insígnia da Cidadania) e pôr fim a conquista 
da Insígnia de BP. 

As insígnias de progressão do Ramo são as do 
Comprometimento e da Cidadania. Os requisitos para obtê-las é 
o nível de conquista da progressão, que são divididas em vinte e 
duas competências, em trinta atividades. 

A insígnia do Comprometimento é conquistada após o 
término do período introdutório. Ou seja, ao jovem que está no 
início de suas conquistas de competência. 

A conquista da Insígnia da Cidadania é quando o jovem 
conquista 50% (cinquenta por cento) de sua progressão no Ramo. 
A Conquista normalmente é de forma linear, mas pode ocorrer 
de Grupos Escoteiros, após avaliação, optarem pela conquista de 
forma direta.

Quando a progressão integral do jovem prevista pelo 
Programa Educativo é conquistada, cumpridas as etapas de 
conquista das Insígnias de Comprometimento e Cidadania, o 
jovem cumprirá um dos requisitos para receber a Insígnia máxima 
e o ápice da conquista pelo Jovem no Ramo Pioneiro, a Insígnia 
de BP.
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Para a conquista da Insígnia de BP (IBP), o jovem além de 
conquistar 100% (cem por cento) das atividades previstas como 
progressão pelo Programa Educativo, deve também: 

 Realizar a revisão de seu Projeto de Vida (que foi entregue 
na sua Investidura);

 Elaborar um projeto de relevância com duração mínima 
de quatro meses;

 Ser recomendado sua conquista pelo Mestre Pioneiro e 
Conselho de Clã;
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SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DE UM CLÃ 
PIONEIRO - COMAD, CONSELHO DE CLÃ, 
ASSEMBLEIA DE CLÃ E REUNIÕES DE CLÃ 

COMAD E SUAS FUNÇÕES

A COMAD é a Comissão Administrativa de um Clã Pioneiro, 
e tem sua condução a cargo dos Pioneiros integrantes do Clã 
Pioneiro. É o órgão executivo do Clã.

A COMAD tem suas características, atribuições e 
funcionamento determinados a partir da Carta Pioneira, e deve 
possuir preferencialmente um Presidente, um Secretário e um 
tesoureiro.

A definição dos cargos e funções é previstas na Carta 
Pioneira, mas resumem-se em Administrar a Seção (presidente), 
escriturar as atas de Conselho e COMAD (secretário) e cuidar das 
finanças do Clã e escrituração do livro caixa (financeiro). Ficam a 
cargo da Carta Pioneira as especificações e detalhamentos dos 
cargos, preenchimento em caso de vacância ou falta do titular, 
tempo de mandato, entre outros. 

TREINAMENTO DA COMAD

A condução do Clã Pioneiro, como administração e 
programações de atividades, é feita pelos jovens. É imperioso 
afirmar que não eles possuem maturidade e conhecimento 
para tanto. Por isso a importância no rodizio de preenchimento 
dos cargos, devendo todos os pioneiros preferencialmente 
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fazerem parte da COMAD em algum momento de sua passagem 
pelo Clã.

Visto a falta de conhecimento, é muito importante à função 
do Mestre Pioneiro em oferecer um treinamento adequado e 
esclarecedor aos jovens que compõe a COMAD, esclarecendo seu 
funcionamento, as atribuições e requisitos de funcionamento do 
Clã, as formas de escrituração do Clã, além de esclarecer todas as 
regras previstas ao Clã Pioneiro pelo POR.

Alguns itens são essenciais ao bom relacionamento entre a 
COMAD e a Direção do Grupo Escoteiro, entre eles o respeito aos 
prazos de requerimento de atividades, o respeito a segurança em 
atividades, e principalmente a comunicação e harmonização do 
relacionamento entre ambos. O treinamento deve abordar esses 
quesitos para evitar problemas futuros.

Outro ponto essencial é a importância da realização do 
Ciclo de Programa, que proporciona o esclarecimento dos rumos 
a serem tomados pelo Clã, ao avaliar as necessidades dos jovens, 
determinando sua ênfase. 

CONSELHO DE CLÃ

O Conselho de Clã é a reunião formal convocada nos termos 
da Carta Pioneira para a tomada de decisões, onde participam 
todos os integrantes do Clã Pioneiro, inclusive a equipe de 
escotistas. Podem ser chamadas também de Assembleias de Clã, 
contudo o correto é Conselho de Clã.

O Conselho de Clã pode ser equiparado ao Conselho de 
Chefes, Rocas ou Assembleias de Tropa. É o momento de reunião 
dos integrantes para a tomada de decisão.

O Conselho tem sua convocação de ordem formal e deve ser 
preparado para este momento, procurando um local adequado 
e com planejamento para evitar interrupções para cumprir seu 
objetivo.
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A convocação de um conselho deve ser feita com 
responsabilidade para resguardar sua importância, e deve 
deliberar sobre temas que necessitem a aprovação de todos os 
envolvidos, haja visto influenciar a todos. Deve ser elaborada 
uma pauta de assuntos que serão tratados e divulgados de forma 
antecipada, contando também com as indicações de assuntos 
por todos os pioneiros que desejarem contribuir.

Os temas mais comumente abordados em Conselho 
são aprovações e alterações na Carta Pioneira, aprovação de 
calendários, atividades e projetos, além de fixar os objetivos e 
planejamento do Clã. 

REUNIÕES DE CLÃ

As reuniões de Clã nada mais são que as atividades 
desenvolvidas em sede ou fora dela. São as atividades normais 
previstas em calendário da Seção.
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CICLO DE PROGRAMA 

O ciclo de programa é essencial a todos os ramos, e não 
seria diferente no Ramo Pioneiro. 

Contudo os Ciclos são diferentes entre os ramos. No ciclo de 
programa do ramo pioneiro existem apenas três fases, ao passo 
que no ramo lobinho são cinco e escoteiro e sênior são quatro 
fases.

1- Avaliação da Progressão Pessoal e decisões sobre 
atividades e projetos

2- Definição e preparação de atividades e projetos

3- Desenvolvimento e avaliação das atividades e projetos

O ciclo de programa no ramo pioneiro envolve todos os 
integrantes e células do Clã. A fase 1 inicia-se com a avaliação 
individual de cada pioneiro. Importante frisar que a ênfase é 
determinada a partir da progressão pessoal dos Pioneiros e não 
do diagnóstico do Clã. 

Ainda na fase 1, após a avaliação individual dos Pioneiros, o 
Conselho de Clã realiza uma avaliação coletiva e faz o diagnóstico 
do Clã, apurando as ideias de atividades e projetos a serem 
realizadas. 

Finalizando essa fase 1, agora a COMAD organiza as ideias 
de atividades e projetos e as organiza propondo uma sugestão de 
programação e calendário, as quais são submetidas novamente 
ao Conselho de Clã para aprovação. 



RAMO PIONEIRO – CONHECENDO E IMPLANTANDO UM CLÃ PIONEIRO | 29

Encerrada a fase 1, se dá o início da fase 2 do ciclo de 
programa, que consiste em decidir as propostas de atividades 
e projetos sugeridos, onde é defina a ênfase do ciclo. Isto feito, 
volta-se a COMAD para a organização e aplicação da ênfase e 
calendário. 

A fase 3 é a realização das atividades propostas nos 
encontros marcados, ou seja, são as atividades aplicadas durante 
do ciclo, sejam elas atividades em sede ou fora de sede. Ainda, 
o desenvolvimento dos projetos propostos também é nesta fase, 
e podem serem realizados em dias de atividade ou em paralelo 
as atividades. A fase 3 contempla também as avaliações e ajustes 
necessários das atividades e projetos propostos.

No Ramo Pioneiro, são realizados dois ciclos em um ano. Isso 
é uma recomendação, mas pode ser flexível. Cabe ao Conselho 
de Clã fixar sua duração.
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CLÃ REVOLUCIONÁRIO 

O Clã Revolucionário foi uma proposta lançada pela Região 
do Paraná para o fortalecimento dos Clãs Pioneiros existentes 
e principalmente ao apoio dos Clãs que careciam de atividades 
para aplicação em suas programações, sendo requisitado que 
os Clãs Pioneiros da Região Paraná enviassem sugestões de 
programação e métodos de avaliação, os quais foram reunidos 
em um documento único e disponibilizados a todos os Clãs, sendo 
inclusive suas sugestões de atividades convertidas em pontuação 
para obtenção de Clã Padrão pela Região Escoteira do Paraná.

Foi considerado um marco ao Ramo e propiciou um grande 
desenvolvimento dos Clãs na Região Paraná. Um verdadeiro 
sucesso. 

O Clã Revolucionário substanciou o Clã Padrão da Região 
Paraná nos últimos anos. O Clã Padrão não é essencial a este 
trabalho, contudo as atividades propostas pelo mesmo são de 
imensa aplicabilidade e substancial as primeiras atividades de um 
Clã, principalmente aos Clãs com pouco efetivo. Portando, diante 
de tal importância, anexamos às atividades propostas nos últimos 
anos. As atividades estão propostas como exemplo e fomento de 
ideias de atividades aplicáveis aos Clãs Pioneiros.
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ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO 

O Ramo Pioneiro guarda uma particularidade muito especial 
em relação a outros ramos do Movimento Escoteiro. O Ramo 
tem estreita relação com outros Clãs Pioneiros, ou seja, realiza 
diversas atividades com outros Grupos Escoteiros.

A grande maioria dos Clãs Pioneiros não possui um número 
expressivo ou suficiente de jovens para realizar atividades mais 
complexas. Com isso, atividades que demandem necessidade 
de mais pessoas são exercidas com as chamadas atividades de 
integração. Essas atividades somam os efetivos para realizar 
atividades que exigem um número maior de jovens.

As atividades de integração são comuns dentro dos distritos 
escoteiros, mas não se limitam a eles, podendo ser realizadas 
com Clãs de outros Distritos. 

Clãs menores normalmente buscam Clãs com número 
expressivo de Jovens com o fim de ter uma interação e sinergia 
de aprendizado maior, pois um Clã maior normalmente possui 
uma COMAD com atuação independente, um exercício de 
administração autônoma, que não acontece em pequenos Clã 
onde a COMAD se confunde com os próprios integrantes do Clã. 
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SUGESTÃO DE ESTRUTURA DE 
PROGRAMAÇÃO 

A programação da seção deve ser voltada a ênfase do Ciclo, 
contudo nem toda programação conseguirá contemplá-la. Um 
item que deve ser levado em conta, para a propositura de uma 
programação, é a progressão do jovem. 

Importante, a programação deve ser voltada aos aspectos 
apurados durante a elaboração do ciclo de programa, que não 
parte da necessidade do Clã, mas sim das necessidades dos jovens 
onde é determinada a Ênfase. Portanto, deve ser observada a 
diferença entre necessidade do Jovem e do Clã. Ao contemplar a 
necessidade do Clã, por exemplo, uma programação dificilmente 
contemplará a ênfase, entretanto não é obrigatório que a 
programação contemple a ênfase do Ciclo.

O efetivo do Clã é fator preponderante para a elaboração 
das programações. De acordo com o tamanho do Clã poderá 
ser incluso na programação jogos mais elaborados, devendo ser 
adaptados a quantidade de membros. Mas é um erro acreditar que 
um número pequeno de jovens pioneiros impede a proposição 
de uma programação atrativa e de qualidade. 

Uma programação com número baixo de jovens será mais 
voltada a progressão pessoal e atividades de cunho intelectual, 
ao passo que com um número maior de jovens passasse a 
possibilitar atividades mais complexas, como debates e grandes 
jogos. Em uma programação pode, e sugere-se, que sempre seja 
incluso um jogo quebra gelo e uma canção. 
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O jogo quebra gelo lembra toda a vivência nos outros ramos, 
sendo prazeroso realizá-los, e é uma solicitação dos jovens que 
as programações possuam um, sem contar que, como é o jovem 
que elabora e aplica a programação, esses tipos de jogos são 
mais fáceis de serem encontrados na forma de vídeos publicados 
na internet e/ou são sempre lembrados de outros ramos. 

A canção, ao meu ver, é de suma importância, uma vez 
que é muito representativo do Movimento Escoteiro e os jovens 
convivem intensamente as canções em ramos mais juvenis, 
principalmente nas Alcateias. Entretanto, deixam de praticá-las 
quando vão ficando mais velhos e passam a integrar ramos que 
são mais voltados a outras atividades próprias, como atividades 
mateiras ou radicais, onde as canções são deixadas em segundo 
plano, ou até mesmo por culpa dos próprios jovens, que se 
sentem mais envergonhados em fazê-las. 

Por vivência, afirmo que prática das canções no Clã Pioneiro 
tem-se mostrado muito eficaz, pois os Jovens sabem as canções, 
contudo elas estão meio “esquecidas”. Uma vez previstas nas 
programações e praticadas de forma costumeiras nas atividades, 
as mesmas são relembradas e aprimoradas pelos Pioneiros, 
sem contar que nessa faixa etária o incomodo de interpretar 
as canções já não é mais impeditivo para sua aplicação, pois os 
“incômodos” estão ou já foram deixadas de lado.

Outro ponto a ser destacado em introduzir costumeiramente 
as canções nas programações, é o fato que existe um grande déficit 
de conhecimento em canções pelos escotistas, seja pela falta de 
prática em aplicá-las ou porque adentraram no Movimento na 
fase adulta e não tem o conhecimento prévio das mesmas. 

O incentivo as canções é uma forma de multiplicar 
conhecimento, logo que os Pioneiros estão prestes a se tornarem 
chefes, passando o GE a contar com um maior número de 
escotistas qualificados em canções, que, por conseguinte 
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repassarão o conhecimento a toda a equipe de escotistas do ramo 
onde por ventura venham a atuar, e principalmente ao repasse 
de conhecimento que será oferecido aos jovens pertencentes a 
esta seção. 

Incluso os Quebras Gelo e as Canções, a programação 
deverá ser completada com as necessidades do Clã, como 
disse anteriormente, levando em conta a ênfase do Ciclo. Para 
Clãs com número reduzido, normalmente completa-se com as 
necessidades de progressão.

Uma grande fonte de atividades que servirão de apoio das 
primeiras atividades e na continuidade dos novos Clãs são as 
previstas na lista de atividades do Clã Revolucionário proposta 
pela Região Paraná com já apresentei em tópico anterior. 

Outro ponto que deve ser considerado são os planejamentos 
e/ou as atuações das equipes de interesse, que podem ser 
realizados em reuniões normais do Clã.

Por fim, sugiro que para os Clãs com menor número de 
membros, procurem os demais clãs localizados proximamente 
e desenvolvam atividades conjuntas, uma vez que o encanto do 
Ramo Pioneiro é a interação entre Clãs. 
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CERIMÔNIAS 

As cerimônias próprias do Ramo Pioneiro são:

1. Passagem do ramo sênior ao Pioneiro

2. Integração e promessa ou renovação de promessa 

3. Investidura

4. Partida 

5. Entregas de insígnias 

6. Vigílias

As Cerimônias Pioneiras sempre devem ser simples e 
marcantes. 

Desde a revisão do programa educativo do Ramo Pioneiro 
que afastou qualquer fundo de cena, as cerimônias ficam a cargo 
de cada Clã Pioneiro, na simbologia que será aplicada a cada uma. 
A tradição de cada Clã deve prevalecer, e aos novos Clãs cada um 
tem a liberdade de iniciar sua própria tradição. 

Cerimônias secretas são vedadas pela regra 142 do POR 
(2013), que versam sobre a proteção as crianças, adolescentes e 
aos jovens em atividade escoteira. 

Alguns Clãs, mais antigos, ainda mantém as tradições 
voltadas a simbologia do Rei Arthur, uma vez que não foram 
proibidas, sendo proibido os excessos, mas não a vinculação a 
simbologia.

As cerimônias em um Clã são muito pessoais, não possuindo 
um roteiro a ser seguido. Não existe a previsão de seus conteúdos 
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no Programa Educativo do Ramo, deixando de livre escolha e 
imaginação aos escotistas atuantes no ramo. Deve-se apenas 
respeitar as vedações já nominadas.

Como forma ilustrativa, passo a citar algumas ponderações 
que acredito ser de grande valia, mas deixo claro que são 
ilustrativas e sem qualquer respaldo obrigatório, sendo apenas 
sugestões. Os parágrafos a seguir são vivenciais do Clã Pioneiro 
onde atuo.

PASSAGEM E INTEGRAÇÃO 

Na cerimônia de recepção do jovem proveniente da Tropa 
Sênior, a recepção do Jovem é feita pelo Presidente da COMAD, o 
qual recebe o Jovem e dá suas primeiras palavras de acolhimento. 
Passa-se ao Mestre que faz suas ponderações, procurando sempre 
acolher o Jovem, valorizando o Ramo que acaba de ficar para trás 
e trazendo algumas diferenças que o Jovem vai encontrar. Isso 
tudo de forma rápida e acolhedora, haja vista que o jovem já 
passou por uma cerimônia no Ramo Sênior e sua extensão torna 
a cerimônia maçante e improdutiva.

Feito o acolhimento, ainda na cerimônia de passagem, 
cada Clã tem sua própria tradição, e por sugestão, pode-se o 
clã realizar um jogo das virtudes, na forma de bases, onde os 
demais pioneiros ficam encarregados de fazer um breve jogo 
representativo a uma das virtudes pioneiras, portando de dez 
pequenos jogos. Ressalto, não existe uma cerimônia padrão, 
onde cada Clã tem a sua tradição, a sua mística.  

Na sugestão de cerimônia apresentada no parágrafo anterior, 
o objetivo das bases é apresentar as virtudes pioneiras, sendo 
seu primeiro contato do jovem ingressante com as mesmas, de 
forma lúdica fazendo referência a lei escoteira, um dos itens do 
período introdutório que o novo Pioneiro deve conhecer.
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Realizado o acolhimento, o jovem passa pelo período 
introdutório e ao final deste faz-se a renovação da promessa 
ou a própria promessa para os novos jovens ingressantes no 
movimento, realizando a entrega do distintivo e certificado de 
progressão da Insígnia do Comprometimento. As cerimônias de 
Integração e Promessa de novos membros segue a tradição do 
Grupo Escoteiro. 

INVESTIDURA

O jovem pioneiro que se encontra pronto a investir como 
cidadão solicita ao Mestre Pioneiro que tem o desejo de apresentar 
seu projeto de vida e tomar sua responsabilidade como tal. 

O Mestre, diante de tal pedido, marca a sua cerimônia e 
reserva o local de realização da cerimônia, um local de referência 
para o Clã, que deve estar preparado para que o jovem realize 
a sua Vigília individual, onde irá refletir e revisar seu Projeto de 
Vida antes de entregá-lo definitivamente ao seu Mestre.

Importante que haja um ambiente favorável ao Jovem 
Pioneiro para sua plena reflexão, proporcionando a ele, a real 
compreensão do compromisso que está assumindo consigo 
mesmo, com os amigos e com a sociedade. O ambiente deve ser 
seguro, aconchegante, longe de tumultos e pessoas que possam 
tirá-lo de seu momento de reflexão.  

A Cerimônia ainda deve conter em seu ambiente alguns 
itens essenciais, como a Forquilha Pioneira, a Bandeira de Clã, 
a Carta Pioneira, a Constituição Federal como representação da 
cidadania a ser exercida, Estatutos e legislações em geral. 

O Padrinho/Madrinha, se houver, também participam da 
Cerimônia, apoiando e aconselhando o Jovem nesse momento 
de reflexão. 
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A Vigília deve ter duração proporcional ao tempo necessário 
para jovem finalizar seu Projeto de Vida, englobando a reflexão 
e conscientização do seu compromisso que está assumindo. 
Portando, a Vigília de Investidura não necessita ser por uma noite 
inteira ou longos períodos, podendo ser uma cerimônia com 
duração mediana, ou seja, pelo tempo necessário a reflexão. 

Após a entrega do Projeto de Vida, comemora-se o 
momento.

PARTIDA 

A cerimônia da partida não segue nenhuma tradição, mas 
busca-se relembrar todos os momentos vivenciados pelo jovem 
dentro do Movimento Escoteiro, trazendo a Cerimônia todos os 
elementos representativos desse período que possam indicar ao 
jovem que sua passagem como beneficiário valeu a pena. 

Pode-se trazer à esta cerimônia, os escotistas mais marcantes 
em sua trajetória, como seu Akelá, seus assessores nas tropas, 
além de seus padrinhos/madrinhas, monitores e pioneiros que 
já partiram e as pessoas que foram importantes ao Jovem. Ainda, 
busca-se elementos que representem a história que foi escrita 
pelo Jovem no Movimento, como fotos de eventos, elementos 
significativos como Bastões, entre muitas coisas. 

Ressalte-se que não há tradição, cada jovem é diferente 
dos outros, devendo ser ponderado o que melhor se encaixa ao 
Jovem em partida.

Após esses momentos marcantes, realiza-se a renovação de 
sua promessa, presenteia-o com a símbolo da partida, e o convida 
a gritar “uma vez escoteiro, sempre escoteiro”. 

Findado isso, passa-se o Jovem ao Presidente do Grupo que 
o convida a participar como escotista ou deixa as portas abertas 
para o jovem se assim quiser um dia retornar ao movimento. 
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Realiza-se uma comemoração com toda a equipe de 
escotistas do Grupo.

ENTREGAS DE INSÍGNIAS

A entrega das insígnias não segue nenhum protocolo 
especial, sendo realizado na própria atividade, realizando-se 
sempre a renovação da promessa do Jovem. Segue-se a tradição 
de grupo.

VIGÍLIAS

As vigílias são momentos marcantes e característicos do 
Ramo Pioneiro. As Vigílias podem ser estudos de casos, debates, 
reflexões entre outras formas. 

Uma vigília deve contemplar um objetivo, seja ele um 
estudo de caso, reflexivo a um tema ou após assistir um filme, ou 
até mesmo uma série de temas propostos por várias atividades.

Jogos e quebra-gelos são muito bem-vindos, pois o ambiente 
de uma Vigília deve ser atrativo, e caso não seja interessante 
pode inviabilizar a atividade, principalmente em Vigílias que 
atravessam a madrugada e tem seu término somente no outro 
dia.

As vigílias requerem um planejamento e uma programação 
detalhada, a escolha de um local adequado ao propósito, a 
realização de lanches e refeições, e principalmente um propósito 
adequado. 

As Vigílias são muito bem aceitas pelos Pioneiros, que 
devem participar ativamente em seu planejamento e execução. 
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CONCLUSÃO E PRINCIPAIS DIFICULDADES DE 
IMPLANTAÇÃO DO CLÃ ONDE ATUO

O Ramo Pioneiro requer do escotista muita atenção e 
desenvoltura para a atuação no Clã. Porquê digo isso? Pelo 
simples fato que o jovem Pioneiro está em uma fase de profunda 
mudança de hábitos de vida, como o ingresso em faculdades 
e relacionamentos amorosos, e vou além, é aonde surge o 
agravamento de conflitos internos, passando a orientação 
do Mestre Pioneiro primordial para ajudar na solução desses 
conflitos.

Deixo claro que existe todo um programa voltado ao 
Jovem integrante do Clã Pioneiro, mas a orientação ao propósito 
previsto ao Ramo passara por questões que não se encontram 
em manuais, contudo são plenamente passiveis de resolução 
com um bom diálogo e orientação. 

Sem sombra de dúvidas, o Ramo Pioneiro é encantador pelos 
resultados que são alcançados, pela visualização do crescimento 
e desenvolvimento dos jovens atuantes no Clã Pioneiro, pelas 
amizades e respeito por todos os demais irmãos escoteiros e 
principalmente pela irmandade escoteira vivida de maneira 
intensa, aflorando o real espirito escoteiro.  

O grande desafio para um Clã Pioneiro sem sombra de 
dúvidas é o número de jovens que compõe o Clã Pioneiro. O 
Programa Educativo para o Ramo é fantástico ao proporcionar 
ao jovem a possibilidade de aplicação de ferramentas de 
planejamento e gestão individuais e coletivas que servirão para 
toda a vida do jovem pioneiro como adulto. 

As ferramentas de planejamento individuais, como 
o projeto de vida, são aplicáveis imediatamente ao jovem 
ingressante no ramo. As ferramentas de planejamento e gestão 
coletivas, principalmente a gestão de conflitos, passa a ser 
exercida com a COMAD, que gerencia e organiza todo o Clã, com 
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o jovem desenvolvendo as funções de liderança, planejamento e 
execução de programações, planejamento do Ciclo e propositura 
do ciclo de programa, e muito mais do Clã Pioneiro, afinal ele é o 
protagonista e executor do programa, sendo os escotistas apenas 
balizadores e “guardiões” do método. 

Esse é ponto de maior desafio do Clã, em ter um efetivo de 
jovens que possa proporcionar uma COMAD independente, pois 
um número reduzido de jovens acaba por confundir os membros 
do Clã com os membros da COMAD.  

Entretanto, um pequeno número de jovens não é impeditivo 
ao funcionamento de um Clã Pioneiro, uma vez que todo o 
programa pode ser cumprido sem um número grande de jovens. 
O pequeno número acaba prejudicando, em partes, apenas a 
possibilidade de exercer uma liderança, planejamento e execução 
plena a partir da COMAD independente, logo que a instância de 
aprendizado não seria erros proporcionados e situações adversas 
vivenciadas na COMAD, situações essas similares as que ocorrem 
diuturnamente na vida de qualquer cidadão, sendo o Clã uma 
oportunidade de aprendizado para a vida.  

Para concluir o presente trabalho, convido o leitor a 
conhecer ainda mais um Clã Pioneiro, a aprofundar uma leitura 
mais profunda sobre o ramo, a conversar com antigos Pioneiros, 
e me coloco a disposição para ajudar na caminhada pelo Ramo 
Pioneiro, seja pela troca de experiências em um evento Pioneiro, 
seja pela indicação de uma leitura ou até mesmo uma orientação 
por meio digital ou telefônico, ou quem sabe em um próximo 
curso básico ou avançado específico do ramo.

Um abraço e até logo. Servir!
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ANEXO 1 

MODELO DE CARTA PIONEIRA 

Clã Pioneiro 

Os Tentation

CARTA PIONEIRA
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OBJETIVO DA CARTA

A Carta Pioneira é a Constituição do Clã Pioneiro Os 
Tentation, do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada 206-PR. Criada, 
aprovada e revisada pelo Conselho de Clã, prevê as normas de 
funcionamento, convivência, composição, direitos, deveres e 
demais regras e disposições sobre o Clã. 

Com base na Lei, nos princípios, valores e virtudes 
escoteiras, realizamos a presente Carta Pioneira, a qual está 
sujeita a revisões e alterações por meio do Conselho de Clã toda 
vez que for necessário, por iniciativa dos Pioneiros ou do Mestre 
Pioneiro.

CRONOLOGIA

Data da elaboração: 27 de agosto de 2016.

Data da última revisão: 08 de julho de 2019.
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CAPÍTULO 1 – O CLÃ 

1.1 - O nome adotado pelo Clã Pioneiro do Grupo Escoteiro 
Lagoa Dourada – GELADO - 206/PR é CLÃ PIONEIRO OS TENTATION.

1.1.1 - O nome original Clã Excalibur foi alterado para o atual 
no dia 30 de junho de 2018. 

1.2 - As cores adotadas pelo Clã Pioneiro são: Vermelho e 
Dourado

1.3 - O logo padrão será: 
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1.4 - O grito oficial do Clã Pioneiro é:

“Avante, Pioneiros

Unidos pra Vencer

Somos o Os Tentation,

Fazemos por Merecer!

Os Tentation não, não vão parar,

ou se junta a nós ou vai nos aguentar!

Nosso objetivo é Revolucionar!

(Presidente): Clã é (TODOS): Família!

(Administrativo): Clã é (TODOS): Amigos!

(Financeiro): Clã é (TODOS): É nóis!

Clã Os Tentation,

Servir!!!”.
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1.5 – A bandeira oficial do Clã Pioneiro é:
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CAPÍTULO 2 – O CONSELHO DE CLÃ 

2.1 – O Conselho de Clã é a reunião formal de todos os 
elementos do Clã, e deve ser presidido pelo presidente da 
COMAD ou, em sua ausência, pelo secretário ou tesoureiro, 
respectivamente, seguindo a hierarquia da COMAD.

2.2 – As atribuições do Conselho de Clã incluem:

 Revisão e aprovação da Carta Pioneira;

 Deliberação sobre assuntos de interesse à vida do Clã;

 Decidir a programação das atividades externas; 

 Eleições para COMAD;

 Calendário de ciclo;

 Avaliações internas do Clã.

2.3 – As reuniões do Conselho de Clã devem ser convocadas 
pelo Mestre Pioneiro e/ou pela COMAD.

2.3.1 – Caso algum jovem do Clã pioneiro queira convocar 
um Conselho de Clã deverá solicitá-lo ao Mestre ou a COMAD.

2.4 – Todos os pioneiros participantes terão direito a voto 
durante o Conselho de Clã, desde que devidamente registrados na 
UEB, no G.E. Lagoa Dourada, no Clã, em dia com suas obrigações 
financeiras com estes e com, no mínimo, 60% de frequência no 
Ciclo atual.

2.4.1 – Se o Pioneiro for novo no Ramo, conta-se a sua 
frequência a partir do dia de sua inscrição.

2.4.2 – Casos de faltas com justificativa, ficará a cargo da 
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COMAD definir se a justificativa é válida para ceder ao 
pioneiro o direito a voto, sendo que o Mestre poderá vetar a 
decisão.

2.5 – A COMAD deve ser eleita ou reeleita a cada novo ciclo 
de programa.

2.6 – Poderá ser convocado um Conselho de Clã e feita uma 
nova eleição de COMAD em caráter extraordinário, seguindo os 
parâmetros do item 3.8 e seus subsequentes.

2.7 – A data do Conselho de Clã deverá ser marcada quando 
a maioria (50%+1) dos membros com direito a voto puderem ir.

2.7.1 – Em casos de Conselhos de Clã de urgência ou casos 
específicos, se não conseguirem reunir o Conselho com a maioria 
dos membros com direito a voto, poderá ser convocado um 
Conselho Extraordinário, sem quórum.

2.8 – Deverá ocorrer, preferencialmente como última 
atividade do ciclo, um Conselho de Clã, com os objetivos principais 
de avaliar o ciclo, avaliar a COMAD, definir a ênfase do próximo 
ciclo, o calendário, os materiais que o clã precisará, eleger a 
próxima COMAD e outras demandas que o Clã julgar necessário.

2.9 – Caso os membros do Clã desejem que ocorra a 
mudança de nome, deverá ser realizado Conselho de Clã e a 
maioria absoluta dos jovens do Clã Pioneiro deve votar a favor, 
sendo que ficará a cargo do Mestre e seus assessores avaliarem 
se seria viável a alteração. 



RAMO PIONEIRO – CONHECENDO E IMPLANTANDO UM CLÃ PIONEIRO | 49

CAPÍTULO 3 – A COMAD 
(COMISSÃO ADMINISTRATIVA) 

3.1 - A COMAD é o órgão executivo do Clã, responsável 
pela administração, finanças, patrimônio, disciplina, progressão, 
programação e pela manutenção de um ambiente sadio.

3.2 - Cabe à COMAD a tarefa de conciliar os desejos dos 
jovens, as suas necessidades de progressão e o calendário do Clã, 
Grupo e Região.

3.3 - Podem participar integralmente das reuniões de 
COMAD aqueles que fazem parte da mesma, o Mestre, Assistentes 
e convidados.

3.4 - A COMAD é composta por:

 Um(a) Diretor(a) Presidente;

 Um(a) Diretor(a) Administrativo;

 Um(a) Diretor(a) Financeiro.

3.4.1 – No caso de vacância de um dos cargos, caberá ao 
Mestre e aos membros da COMAD avaliarem se dividirão as 
funções do membro afastado ou será realizada nova votação 
para o cargo vago.

3.5 – Poderão ser criados pela COMAD cargos auxiliares, 
chamados de Assessores, de acordo com a necessidade da 
COMAD, que terão função definida por Resolução.

3.5.1 – Os assessores não acesso ao Grupo da COMAD nem 
direito a voto em suas decisões.
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3.5.2 – A participação dos assessores em reuniões da 
COMAD se dá por convite expresso.

3.5.3 – Após o dado o(s) cargo(s) de assessor(es) como 
vago(s), a COMAD deverá anunciar a candidatura no Mural do 
Clã, junto com os requisitos mínimos e funções de cada cargo 
vago.

3.5.4 – Deverá ser dado 24 horas para candidatura para o 
Cargo e 7 dias para anúncio do novo assessor.

3.5.5 – A votação para o cargo de Assessor é feita pela COMAD, 
com aprovação do Mestre para evitar reuniões desnecessárias e 
por seu caráter estritamente técnico, sendo avaliado quem está 
mais apto ao  cargo, seu tempo livre e capacidades técnicas.

3.5.6 – A criação, nomeação e extinção dos cargos deverão 
ser votadas pela COMAD e aprovadas pelo Mestre.

3.5.7 – A exoneração ocorre no final de cada ciclo ou pelo 
Mestre Pioneiro, caso o assessor não esteja  cumprindo sua 
função.

3.5.8 – Deverá constar em Resolução o cargo, quando foi 
criado, suas funções, seus requisitos mínimos (se tiver), quem 
assumirá, sua extinção e sua exoneração.

3.6 – As eleições da COMAD serão realizadas 
preferencialmente na última atividade do ciclo de atividades 
vigente e devem contar com a presença do Mestre Pioneiro e 
seus Assistentes.

3.6.1 – O jovem poderá se candidatar a apenas um cargo 
por eleição.

3.7 – O jovem poderá exercer cada cargo de Diretor da 
COMAD por apenas um ciclo, e podendo se reeleger uma vez e 
para apenas um cargo. Sendo assim, cada pioneiro poderá ficar 
quatro ciclos na Diretoria da COMAD durante todo tempo que 
estiver no Ramo.
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3.7.1 – Esta regra pode ser ignorada caso não haja nenhum 
membro apto para o cargo ou que possa exercê-lo.

3.7.2 – Não há máximo de candidaturas ou reeleições dos 
assessores, visto seu caráter estritamente técnico e este não 
atuar nas decisões da COMAD.

3.8 – Não é permitido ao jovem estar na COMAD por mais 
de dois ciclos seguidos.

3.8.1 – Esta regra pode ser ignorada caso não haja nenhum 
membro apto para o cargo ou que possa exercê-lo.

3.9 – Caso esteja sendo realizada a má administração do 
Clã por parte da COMAD ou de um de seus membros, deverá ser 
informado ao Mestre a insatisfação, deixando claro os motivos 
para isso. Cabe ao Mestre avaliar que medidas tomar.

3.9.1 - O jovem será advertido, e caso mantiver as condutas 
insatisfatórias, deverá ser retirado do seu cargo.

3.9.1.1 – Deverá ser aplicado o que diz o item 3.4.2, seguindo 
o que se diz no item 3.11.

3.10 – Se dá inicio à nova chapa da COMAD na primeira 
atividade em sede do Ciclo.

3.10.1 – Deverá ser realizada uma Cerimônia simbólica 
neste ato.

3.11 - O requisito mínimo para que um jovem pioneiro possa 
se candidatar a qualquer cargo da COMAD é ter completado o 
Período Introdutório. 

3.12 – Deve ser realizada a Avaliação de COMAD, 
preferencialmente na última atividade de cada ciclo.

3.13 - O Mestre Pioneiro e Assistentes são responsáveis 
pelo treinamento e orientação da COMAD.
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CAPÍTULO 4 -
CARGOS E ATRIBUIÇÕES DA COMAD 

4.1 - Presidente: 

 Convocar e coordenar as reuniões do Conselho de Clã;

 Cobrar as responsabilidades dos demais integrantes do 
Clã e da COMAD e equipes de interesse;

 Deve representar o Clã e manter contato com outros Clãs;

 Ter o controle de projetos; 

 Manter um relacionamento aberto e sadio com a diretoria 
do Grupo Escoteiro, respeitando o Estatuto e Regimento interno 
do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada;

 Aplicar a Carta Pioneira e a Lei Escoteira, respeitando o 
P.O.R;

 Deliberar sobre qualquer assunto que não caiba à COMAD, 
ao Conselho de Clã ou ao Mestre Pioneiro e seus assistentes; 

 Representar o Clã no Conselho de Chefes e reuniões com 
a Chefia, desde que sua participação seja aceita pela Diretoria 
do GE;

 Arquivar o Livro de Resoluções do Clã.

4.2 - Diretor(a) Administrativo/Secretário: 

 Cuidar do arquivo do Clã (Paxtu, Certificados e etc);

 Organizar e coordenar projetos e relatórios;
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 Estar sempre atento a atividades promovidas pelo ramo 
e cursos da UEB;

 Realizar as Atas e documentos de que o clã necessite, 
como ata de reuniões da COMAD, Ata de cerimônias, Conselhos, 
entre outros;

 Substituir o presidente com plenas funções em sua 
ausência;

 Enviar a programação de atividades para a Diretoria do 
Grupo dentro do prazo;

 Divulgar para o Clã no grupo oficial do WhatsApp “Mural 
do Clã” o calendário, até, no máximo, uma semana após o Indaba 
de Grupo daquele Ciclo;

 Arquivar o Livro de Atas do Conselho, Livro de Atas da 
COMAD, Carta Pioneira Oficial, Emendas a Carta Pioneira e o 
Livro de História do Clã.

4.3- Diretor(a) Financeiro/Tesoureiro: 

 Responsável pelos recursos financeiros do Clã (aplicação 
e usos com aprovação do Conselho de Clã);

 Cobrança de débitos dos membros do Clã; 

 Responsável por apresentar um balancete de prestação 
de contas escrito, em forma de livro caixa (com notas fiscais, 
extratos, recibos e anotações gerais) ao final do ciclo ou quando 
se fizer necessário;

 Responsável pelas finanças do crédito pessoal de cada 
pioneiro;

 Responsável em realizar o orçamento de Ciclo;

 Responsável por apresentar a prestação de contas ao 
Diretor Financeiro do Grupo;

 Responsável pelo Livro Caixa do Clã.
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CAPÍTULO 5 – O MESTRE E ASSISTENTES 

5.1 - (P.O.R. Regra 106) O Clã Pioneiro é orientado por 
um Mestre Pioneiro ou uma Mestra Pioneira que podem ter 
um ou mais auxiliares. O Clã é misto, e por isso deverá ter, 
preferencialmente, uma Chefia mista.

5.2 – O Mestre Pioneiro é designado e exonerado do cargo 
pela Diretoria do GE e exonerado do Grupo pelo Conselho de 
Chefes do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada. Para a designação 
dos Assistentes o Conselho de Chefes deve ouvir a opinião do 
Mestre e do Conselho de Clã. A exoneração de um Assistente será 
exercida pelo Conselho de Chefes.

5.3 - Requisitos do Mestre Pioneiro e Assistentes:

 Compreender e aceitar os fundamentos do Movimento 
Escoteiro;

 Fazer sua Promessa Escoteira;

 Cumprir o estatuto da U.E.B. e do Grupo Escoteiro Lagoa 
Dourada;

 Ter posição social e cultural compatível com a função que 
exerce;

 Possuir independência financeira;

 Estar em boas condições de saúde;

 Dispor de tempo para planejar, executar e avaliar 
atividades;

 Aproveitar as oportunidades de treinamento;
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 Conhecer e aplicar o método escoteiro;

 Conhecer os procedimentos operacionais de sua função.

5.4 - O Mestre Pioneiro é responsável pelo Clã no Grupo 
Escoteiro. 

5.5 - O Mestre Pioneiro possui o papel permanente de: 
conselheiro, incentivador e observador, e deve evitar ao máximo 
interferir nas decisões tomadas pela COMAD e pelo Conselho 
de Clã, devendo interferir quando a segurança estiver em 
risco, o método escoteiro não esteja sendo seguido de maneira 
satisfatória, para preservar o ambiente sadio e em todas as 
situações que julgue necessário para preservar os interesses dos 
jovens e do movimento escoteiro.

5.6 - O Mestre Pioneiro e/ou Assistentes tem o papel de 
informar o afastamento e/ou desligamento de jovens do Clã 
Pioneiro à Diretoria do Grupo.

5.7 – É cedido ao Mestre o direito de, em casos específicos, 
tomar decisões que fogem do previsto nessa Carta, sempre 
buscando o bem coletivo e a satisfação dos membros.
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CAPÍTULO 6 – DIREITOS E DEVERES 

6.1 - Fazem parte do Clã Pioneiro: jovens e adultos de ambos 
os sexos, com faixa etária condizente com o POR.

6.2 - São deveres dos jovens e adultos do Clã Pioneiro:

 Acatar e respeitar esta carta;

 Honrar a promessa, a lei e o uniforme escoteiro;

 Cumprir o POR.;

 Comunicar o Mestre Pioneiro ou diretor administrativo 
da COMAD a impossibilidade de comparecer às atividades do Clã, 
justificando quando necessário;

 Pagar a taxa anual da UEB., as mensalidades do Grupo e 
do Clã;

 Cuidar do patrimônio do Clã Pioneiro;

 Manter uma postura correta diante dos jovens mais novos 
e dar o exemplo;

 Reportar aos Mestres e Assistentes casos de má conduta, 
criação de conflitos, desrespeito e bullying;

 Não utilizar aparelhos eletrônicos durante as atividades, a 
menos que seja previamente avisada a necessidade;

 Os jovens que não justificarem suas faltas e/ou não 
pedirem afastamento, estão sujeitos ao previsto no regimento 
interno do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada;

 O uso do uniforme escoteiro é obrigatório em cerimônias 
oficiais de bandeira, entrega de certificados e distintivos, assim 
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como em atividades externas e em ocasiões que o Grupo 
Escoteiro seja representado pelo Clã Pioneiro ou por algum de 
seus integrantes. Para atividades que, durante sua realização, 
seja dispensado o uso do uniforme completo, ao menos uma 
camiseta de tema escoteiro e o lenço representativo do Grupo 
Escoteiro Lagoa Dourada deverá ser utilizado.

6.3 - São direitos dos Pioneiros do Clã Pioneiro:

 Solicitar afastamento temporário e/ou permanente. 

 Atuar como instrutor em qualquer seção de Grupo a 
qualquer momento, desde que o Mestre tenha autorizado, 
devendo se dar prioridade às atividades do Clã; 

 Auxiliar a Chefia nos Ramos Lobinho e Escoteiro;

 Contestar itens contidos nessa carta, devendo para isso 
solicitar um Conselho de Clã;

 Formar ou participar de uma ou mais equipes de interesse;

 Participar de cursos fornecidos pela UEB.;

 Receber certificados e distintivos referentes a etapas 
conquistadas;

 Participar das reuniões de chefia quando requisitados;

 Participar dos Indabas do grupo, quando convidados pela 
Diretoria;

 Solicitar atualizações de dados pessoais e progressão;

 Ser reembolsado por gastos em aplicação de atividades 
desde que previamente aprovado pela COMAD.
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CAPÍTULO 7 – PADRINHOS 

7.1 – O Padrinho/Madrinha, como consta no livro Pioneiros 
em Ação, será uma pessoa de confiança do Pioneiro que possua 
maturidade para apoiar o jovem no papel de consultor.

7.2 – É direito do Pioneiro, desde sua entrada no ramo, 
escolher um ou dois Padrinhos ou Madrinhas para ajudá-lo no 
seu desenvolvimento pessoal.

7.3 - O Padrinho/Madrinha poderá estar presente em 
Cerimônias de desenvolvimento do Jovem.

7.4 – Afim de manter a Mística da Cerimônia, o padrinho 
deverá ser :

 Maior de 18 anos;

 Investido, se este for do Ramo Pioneiro; 

 Maior de 21 anos, se o Padrinho possuir vontade de 
integrar o Movimento Escoteiro.
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CAPÍTULO 8 – SOBRE VÍCIOS E DROGAS

8.1 - O consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra 
droga licita ou ilícita em atividades do Clã fica proibida, exceto 
medicamentos;

8.2 - Aos fumantes é permitido o uso de seu vício, respeitando-
se o bem-estar dos demais membros do Clã e companheiros do 
movimento escoteiro desde que em áreas determinadas para 
este fim e que não haja influencia direta ou indireta a outros 
integrantes do Grupo ou do movimento escoteiro.
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CAPÍTULO 9 – A FREQUÊNCIA

9.1 - O pioneiro tem como compromisso comparecer a 
todas as atividades do clã pioneiro;

9.2 - O jovem que não possa comparecer em uma atividade, 
deverá comunicar um membro da COMAD e o Mestre, justificando 
o motivo da falta;

9.3 - Na ausência do Jovem em três atividades consecutivas 
sem justificativa será efetuado o desligamento do Clã Pioneiro; 

9.4 - O Jovem deve confirmar no máximo uma semana antes 
da atividade externa sua participação no Grupo oficial do Clã.

 9.4.1 - Cabe aos membros da COMAD e/ou o coordenador 
da atividade externa cobrarem a resposta quanto a participação 
na atividade.

 9.4.2 - Casos específicos devem ser avaliados pela COMAD 
e Mestre Pioneiro.
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CAPÍTULO 10 – AS EQUIPES 
DE INTERESSE

10.1 - (P.O.R. Regra 107). As equipes de interesse devem 
auxiliar o pioneiro a assumir responsabilidades através de 
liberdade de escolha. 

10.2 - Os jovens da equipe de interesse tem o papel de 
administrar a totalidade do projeto, incluindo pessoas, materiais, 
locais, finanças e etc.

10.3 - As equipes de interesse são temporárias, devendo 
existir durante o tempo necessário para atingir os seus objetivos.

10.4 - A adesão ás equipes de interesse é voluntaria e 
deve agregar no mínimo dois pioneiros, podendo utilizar como 
convidados: especialistas, instrutores ou colaboradores. A 
coordenação de uma equipe de interesse deverá ser feita por um 
dos pioneiros que a compõem, devendo exercer a liderança da 
mesma.

10.4.1 – Em equipes de interesse que, por motivos externos, 
tenham um número limitado de pessoas que possam integrá-
las, irão participar os primeiros a se inscreverem com o Líder da 
Equipe de Interesse.

10.5 - Os temas a serem abordados pelas equipes de 
interesse em seus projetos devem atender, preferencialmente, 
as áreas: trabalho, natureza, serviço e viagem.

10.6 - A execução do projeto deve ser feita após a aprovação 
do Conselho de Clã. 
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10.7 - A apresentação dos resultados deverá ser feita ao 
final do projeto. O coordenador deve apresentar ao Conselho de 
Clã os resultados conforme padrões previstos no Guia Pioneiro. 

10.8 – Caberá ao Líder repassar o dinheiro que sobrar da 
Equipe de Interesse para o Diretor Financeiro, para que este 
aplique ao Crédito Pessoal dos Participantes.

10.8.1 – Deverá ser comunicado pela COMAD ao Diretor 
Financeiro do Grupo todas as movimentações financeiras do Clã.
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CAPÍTULO 11 – CERIMÔNIAS

11.1 - As cerimônias do Clã Pioneiro deverão prestigiar o 
desenvolvimento dos jovens e incentivar os demais.

11.2 - As cerimônias do Clã Pioneiro não poderão ter:

 Desorganização e falta de planejamento;

 Trotes, torturas, humilhações, exposição ao ridículo ou 
medo;

 Falta de segurança;

 Teste de resistência;

 Atividades insalubres.

11.3 - As cerimônias de Investidura deverão ser realizadas, 
preferencialmente, em campo e à noite, da qual participarão 
o mestre e assistentes, pioneiros já investidos, os que serão 
investidos e convidados.

11.4 - Podem ser realizados festas e eventos de 
confraternização, comemorações a finalização de projetos 
das equipes de interesse, término de ciclo, comemoração da 
Investidura, progressão pessoal e despedida de Pioneiros ou 
sempre que necessário, sempre respeitando a Carta Pioneira.

11.5 – As atividades desenvolvidas de cunho beneficente 
ou de forma a angariar recursos ao Clã Pioneiro, como festas, 
jantares, ação entre amigos ou outra forma, deverão ser 
aprovadas previamente pelo Mestre Pioneiro, que comunicará a 
Diretoria do Grupo Escoteiro e ficará submetida à aprovação pela 
Diretoria do Grupo Escoteiro. 
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CAPÍTULO 12 – FORQUILHA

12.1 – As Forquilhas Oficiais do Clã são duas: a de Eventos 
e a Cotidiana.

12.2 – Elas devem, preferencialmente, ser carregadas por 
membros da COMAD.

12.3 – As Forquilhas deverão, sempre que possível, 
acompanhar os representantes do Clã, respeitando a seguinte 
regra:

 Para as atividades em sede e acampamentos do Clã, 
deverá ser levada preferencialmente a Cotidiana.

 É obrigatória a presença das duas Forquilhas em 
Cerimônias.

 Deverão ser levadas as Duas Forquilhas, sempre que 
possível, em Eventos e Acampamentos com outros clãs.

 São vetadas quando o Clã estiver atuando como equipe 
de apoio em atividades externas.
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CAPÍTULO 13 – AUXÍLIO 
AO GRUPO ESCOTEIRO

13.1 – Quando o pedido for feito pelas Seções e/ou Diretoria:

13.1.1 - Deverá ser comunicado ao Mestre Pioneiro e/ou 
ao Presidente da COMAD com no mínimo 15 (Quinze) dias de 
antecedência, tanto para atividades externas como internas. O 
Clã terá o prazo de 7 (Sete) dias para responder à solicitação. A 
aceitação do pedido irá depender da aprovação da COMAD e/ou 
Mestre e a disponibilidade de seus elementos.

13.2 – Quando o pedido for feito pelo Pioneiro:

13.2.1 - O Jovem pode optar em estagiar nas seções desde 
que faz 18 anos de idade. O Jovem deve pedir  ao Mestre 
Pioneiro para ele comunicar à Diretoria sua vontade. Cabe a 
Diretoria e/ou o(s) Chefe(s) de Seção interessado(s) combinarem 
o dia e a Seção onde ocorrerá o Estágio, devendo ser repassado 
ao Mestre e a COMAD estas informações no mínimo uma semana 
antes da data do estágio, pelo próprio pioneiro que vai realizar 
este estágio.

13.2.2 – É permitido no máximo 2 (dois) Pioneiros estagiarem 
na mesma data, para não afetar as atividades do Clã.
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CAPÍTULO 14 – COMUNICAÇÃO

14.1 - O meio de comunicação oficial entre a COMAD e 
Equipes de Interesses, Mestre Pioneiro, Assistentes, demais 
órgãos do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada (como Diretoria, 
Chefes de Seção, Clube Flor de Liz ou qualquer integrante deste), 
bem como qualquer relacionamento externo ao Grupo Escoteiro 
(como a UEB/PR), para atividades que requerem formalidades e 
pedidos de aprovação específicos, como autorização de atividades 
externas, planos de segurança e emergências entre outros do 
Clã Pioneiro será através do e-mail claostentation@gmail.com, o 
qual deverá ser direcionado ou copiado ao Mestre Pioneiro que 
dará a destinação correta ou tomará ciência das atividades e/ou 
pedidos requeridos. 

14.1.1 – Ficarão Responsáveis pelo e-mail os membros da 
COMAD.

14.1.2 – O e-mail de recuperação será o e-mail pessoal do 
Mestre Pioneiro.

14.1.3 – O pedido de autorização de atividade externa, 
plano de segurança e emergência deverão ser assinados pelo 
Mestre Pioneiro, ou em caso de sua ausência ao indicado por 
este, e este fará o encaminhamento ao Diretor de Métodos 
Educativos, que irá fazer a análise a aprovação, juntamente com 
o Diretor Presidente do Grupo Escoteiro, assinando o documento 
e arquivando. 

14.2 – Os meios oficiais de comunicação interna do Clã 
serão os grupos de WhatsApp:
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 Mural do Clã, onde devem ser postados assuntos de 
urgência, enquetes, e outras mensagens importantes. Não devem 
ser realizadas conversas neste grupo, sendo que as respostas, 
dúvidas, discussões ou outras mensagens deverão ser enviadas 
no Grupo do Clã;

 CLÃ O$ TENTATION, que deverá conter apenas os jovens 
do Clã, Mestre e seus Assistentes, e deverá conter discussões 
sobre assuntos de relevância e interação informal dos membros 
do clã.

14.3 - Outros meios de comunicação serão tolerados, mas 
não serão considerados como oficiais.

14.4 - Todas as informações inerentes ao Clã deverão estar 
disponíveis para todos seus membros. 

14.5 – Será realizada no Meio e no Final de cada Ciclo a 
pesquisa de satisfação interna do Clã, elaborada pela COMAD, 
atendendo demandas como Organização, Programação, 
Atividades Externas, Prazos, Avaliação da COMAD, Críticas, Elogios 
e outras que os membros do Clã julgarem como importantes. Esta 
deverá ser respondida de forma anônima.
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CAPÍTULO 15 – IBOA

15.1 – A disposição no IBOA se dará da seguinte forma:

 COMAD na frente de cada fila;

 No máximo 8 pessoas por fila; 

 Filas com quantidade de membros aproximadamente 
iguais;

 Dispostos ao lado do Ramo Sênior na Ferradura.
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CAPÍTULO 16 – DOCUMENTOS DO CLÃ

16.1 – São documentos oficiais do Clã Pioneiro Os Tentation:

 Carta Pioneira: mais alto documento do Clã 
hierarquicamente. Deve conter todas as regras do Clã.

 Emendas a Carta Pioneira: documento paralelo a Carta 
Pioneira, que visa tornar mais dinâmico o modo de alterá-la 
quando há necessidade. A explicação do funcionamento das 
Emendas se encontra no próprio documento.

 Atas da COMAD: Livro de atas que contém todas as 
discussões e conclusões das reuniões ordinárias e extraordinárias 
da COMAD.

 Atas do Conselho de Clã: Livro de atas que contém todas 
as discussões e conclusões dos Conselhos de Clã ordinários e 
extraordinários.

 Resoluções da COMAD: série de documentos 
complementares, de ordem primordialmente administrativa, 
feitos pela COMAD, com supervisão do Mestre Pioneiro e seus 
assistentes. É inferior a Carta Pioneira, não podendo alterar o seu 
conteúdo nem ir contra as disposições da mesma.

 Livro Caixa do Clã: Livro que deverá conter todas as 
movimentações financeiras do Clã, internas e externas, com 
observações complementares necessárias. Será utilizado para 
prestar contas oficialmente a Diretoria do GE.
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 Livro de História do Clã: Livro que deverá ser atualizado 
regularmente, contendo todas as informações importantes do 
Clã desde sua fundação.

16.2 – Todos os documentos deverão ser arquivados 
assinados por pelo menos um membro da COMAD e o Mestre 
Pioneiro para autenticá-lo.

16.3 – A Carta Pioneira, suas Emendas e as Resoluções da 
COMAD deverão ser disponibilizadas em meios digitais a todos 
os membros do Clã quando forem alteradas e/ou sempre que 
necessário ou requisitado.
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CAPÍTULO 17 – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - Os casos omissos a essa carta ficarão a cargo da 
COMAD, com a o auxílio do Mestre Pioneiro e Assistentes.

17.2 – Todos os pioneiros deverão receber uma cópia 
impressa ou digital deste instrumento, o qual na próxima 
reunião/atividade do Clã dará ciência da leitura e compreensão 
das disposições e regras deste ao Diretor Administrativo.

17.3 – Quando referido na Carta Pioneira, Conselho de 
Clã ou em outras reuniões que a COMAD deverá ser avisava, 
coordenar, deliberar, discutir, decidir e afins, estarão estes se 
referindo apenas aos Diretores da COMAD.

17.4 – Tem-se a vigência da presente Carta Pioneira de 
forma imediata.

Ponta Grossa, ____ de _______ de 20___.

_____________________________

Presidente – COMAD

_____________________________

Secretário(a) – COMAD
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_____________________________

Tesoureiro(a) – COMAD

_____________________________

Mestre Pioneiro

_____________________________

Diretor Presidente do Grupo
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ANEXO 1 

DESAFIOS CLÃ REVOLUCIONÁRIO 
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GE 011/PR Desafio: Pioneiro 
Pioneiria

Avaliação: Fotos da montagem e da 
pioneiria pronta sendo utilizada

O Clã deverá montar uma pioneiria de grande porte (Torre de 
Observação, Mesa, Abrigo Natural, Ponte...) e utilizar ela.
GE 011/PR Desafio: Pioneiro 

Pioneiria
Avaliação: Fotos da montagem e da 
pioneiria pronta sendo utilizada

O Clã deverá montar uma pioneiria de grande porte (Torre de 
Observação, Mesa, Abrigo Natural, Ponte...) e utilizar ela.
GE 050/PR Desafio: 

Caminhada do 
velho ao novo

Avaliação: Tirar fotos, relatar nomes 
dos participantes com data de 
nascimento e o caminho percorrido.

Cada membro deve reunir 4 pessoas das seguintes faixas etárias, 
respectivamente: (13-19 anos), (20-39), (40-59) e (60+) e elaborar 
uma caminhada em sua região entre dois pontos turísticos de no 
mínimo 2 Km.
GE 060/PR Desafio: 

Caminhando e 
Conversando

Avaliação: Fotos com as pessoas 
que conversarem

Realizar uma caminhada de pelo menos 5 km em área urbana e a 
cada 1 km, aproximadamente, falar sobre o movimento escoteiro à 
uma pessoa que esteja na rua.
GE 303/PR Desafio: Jornada Avaliação: Fotos da jornada e croqui 

do trajeto
Fazer uma jornada a pé com todo o seu clã, de no mínimo 30 Km.
GE 303/PR Desafio: 

Conscientizando
Avaliação: Fotos da palestra e 
material utilizado (cartazes, vídeos, 
folders...).
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Criar e aplicar uma campanha para as pessoas fazerem exercícios 
físicos regularmente, explicando a importância e dando ideias para 
serem colocadas em prática, escolher um local para aplicar (escola, 
grupo escoteiro, bairro...).
GE 003/PR Desafio: Em 

Conjunto
Avaliação: fotos e relatório 
Detalhado

Realizar o plantio de arvores com pelo menos dois clãs participantes, 
sendo o número de arvores plantadas maior do que o número total 
de membros destes clãs.
GE 205/
PR 

Desafio: O 
Acampamento

Avaliação: foto/vídeo

O clã devera organizar e participar de uma “travessia” que, pelo 
menos ao longo de um percurso de dois dias, que exija um intenso 
contato com a natureza, montando pioneirias que garantam um bom 
nível de conforto e autonomia no campo.
GE 044/PR Desafio: 

Atlântida
Avaliação: Foto da barraca com o 
pioneiro dormindo dentro (seco 
e confortável) e o fogão sendo 
utilizado

Fazer um acampamento que pelo menos uma barraca e um fogão a 
serem utilizados estejam sobre a água.
GE 044/PR Desafio: 

CardioPio
Avaliação: Fotos

1º - Cada pioneiro deverá medir, em repouso, sua frequência cardíaca 
no pulso ou pescoço utilizando um relógio para contar quantas vezes 
seu coração bate por 1 minuto. Obs. é muito importante que o pio 
esteja realmente em repouso, para isso recomenda-se que o mesmo 
se deite ou fique sentado relaxando por no mínimo 5 min.

2º - Os pios irão realizar alguns exercícios que podem ser 50 
polichinelos ou 2 tiros de 50 metros. 

3 - Medir a frequência cardíaca de cada pio novamente. 3º - Analisar 
os resultados. Batimentos em de repouso ideal de 60 à 80 batimentos 
por minuto, após treinamento de 120 a 140 bpm.
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GE 092/PR Desafio: 
Mantendo uma 
vida Saudável

Avaliação: relatório

O clã deve passar uma semana mantendo hábitos vegetarianos, 
montar um relatório sobre sua experiência falando sobre suas 
dificuldades e escrever seu ponto de vista sobre as pessoas que 
contem esse habito.
GE 092/PR Desafio: Stress Avaliação: fotos
Realizar uma atividade com o clã para confeccionar uma lista de 
situações que lhes causam stress, logo após realizar um debate para 

refletir as maneiras de solucionar esse empecilho do dia a dia.
GE 006/PR Desafio: Tchau 

Gordurinha!
Avaliação: Criar uma tabela, com a 
massa de cada indivíduo contendo 
a massa inicial e final, fazer um 
vídeo com depoimentos de cada 
participante, de como ele se sente 
no início e no fim do desafio e fotos  
diárias das atividades.

O clã deverá estipular uma atividade física visando perder massa e 
ganhar resistência física, deverá ser realizada duas ou mais vezes por 
semana.
GE 041/PR Desafio: Por uma 

vida Saudável 
Avaliação: Fotos durante o percurso 
e um vídeo com a opinião geral 
sobre a atividade

Fazer um passeio ciclístico de no mínimo 30 quilômetros com a 
companhia de um Clã. Objetivo: Desenvolver a capacidade física de 
nossos pioneiros sedentários;
GE 008/PR Desafio: Sangue 

Bom
Avaliação: Fotos/Vídeos

A maioria dos membros do clã (50% + 1) devem doar sangue com 
traje/uniforme/vestimenta escoteira.
GE 023/PR Desafio: Selfie 

nas alturas
Avaliação: fotos/vídeos
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O Clã deve construir uma abrigo de no mínimo 2 metros de altura e 
tirar uma foto com todos os membros do clã sobre ele.
GE 047/PR Desafio: Biciclã Avaliação: Fazer um 

relatório relatando o trajeto, 
preferencialmente mostrando com 
a imagem de um mapa ressaltando 
os pontos turísticos visitados. 
Utilizar as fotos e vídeos para 
divulgação dos pontos turísticos.

Passeio ciclístico pelos pontos turísticos da cidade registrando-
os(fotos/vídeos) com duração mínima de 1 hora.
GE 020/PR Desafio: 

Entrando em 
forma

Avaliação: Relatório e fotos/vídeos.

75 % do clã deve realizar atividade física regular, com frequência de 
no mínimo 3 vezes por semana, a atividade deverá ser indicada e 
possuir fotos de cada pioneiro realizando esta atividade.
GE 077/PR Desafio: Vou de 

bike, cê sabe
Avaliação: Fotos ou Vídeos

Escolher um destino a pelo menos 5 km do seu GE (preferencialmente 
outro grupo. Mas se não houver outro grupo a 5 km de distância, 
pode ser uma praça, por exemplo). Cada pioneiro deve conseguir 
uma bicicleta e percorrer o caminho. Chegando lá, terão um dia de 
atividade normal, seja esta de responsabilidade do mestre ou de um 
pioneiro que pode ficar responsável apenas por isso.
GE 077/PR Desafio: 

Caminhada 
Noturna

Avaliação: Fazer um mapa do 
percurso, e enviá-lo.

O Clã deverá fazer uma caminhada de no mínimo 5km até um local 
mais tranquilo da cidade e observar e fotografar as estrelas, fazendo 
uma apresentação das constelações encontradas.
GE 173/PR Desafio: 

Caminhando com 
a União

Avaliação: Dois minutos de Vídeo e 
5 fotos com no mínimo uma com os 
2 clãs juntos
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Organizar e aplicar uma jornada de no mínimo 4 horas com outro 
clã de sua escolha e no final da mesma, os 2 clãs devem fazer uma 
atividade em conjunto que também é de sua escolha.
GE 127/PR Desafio: 

JornaClãs
Avaliação: 10 fotos e um vídeo 
de 2 minutos com a avaliação 
dos pioneiros de como foi o 
acampamento.

Jornada de no mínimo 10 Km com acampamento realizado com outro 
clã, com atividades voltadas ao ramo.
GE 127/PR Desafio: E ai 

mestre topa uma 
jornada?

Avaliação: Um vídeo de no mínimo 
6 minutos contendo a avaliação 
elaborada pelos pioneiros e mestres

Fazer uma jornada de no mínimo 15 km acompanhado dos mestres 
com acampamento e nesse acampamento trabalhar as 6 áreas de 
desenvolvimento pessoal.
GE 011/PR Desafio: Step Avaliação: Fazer um pequeno curta 

metragem do percurso e do grito. 
Deve conter as informações de 
quantos  pioneiros   realizaram   a   
atividade,  quantos degraus têm o 
edifício, quantos andares e o tempo  
que o Clã levou para subir e descer.

O Clã deverá escolher um dos prédios mais altos da sua cidade e subir 
até o topo pelas escadas. Ao chegar à cobertura o Clã deverá dar o 
seu grito e gravá-lo. O retorno também é pelas escadas.
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GE 077/PR Desafio: Criar 
uma Mascote 
para o Clã 

Avaliação: O Clã deve criar um 
Facebook para a mascote e atualizá-
lo semanalmente até a Assembleia 
Regional.

O Clã deve escolher uma personalidade/característica que mais o 
representa. Deve-se fotografar todo o processo de manufatura da 
mascote. Ele deve ser físico e feito inteiramente pelo Clã.
GE 173/PR Desafio: 

Construindo uma 
cidade melhor

Avaliação: Duas fotos comparando 
a obra que será representada e 
outra foto mostrando a pioneiria 
juntamente com o clã.

Pesquisar do estilo da cidade e fazer uma pioneiria representando-a.
GE 127/PR Desafio: E ai vai 

encarar?
Avaliação: Mínimo de 20 fotos de 
todas as fases do acampamento.

Acampamento com pioneirias modernas que deixem o mais confortável 
possível. Nesse acampamento devem ter, obrigatoriamente, as 
seguintes pioneirias: mesa com banco, abrigo suspenso, canto do 
lenhador. (procurar modelos em guias de sobrevivência).
GE 011/PR Desafio: Em 

Cartaz
Avaliação: Relatório do debate e 
fotos da obra de arte

O Clã deve assistir ao filme Lixo Extraordinário, promover um debate 
sobre o tema abordado (Lixo) e criar uma obra de arte a partir de 
materiais recicláveis. No debate os membros devem pensar em 
possíveis soluções para o problema do Lixo.
GE 050/PR Desafio: Cada 

coisa em seu 
lugar: - BASTA 
ESCRAVIR!

Avaliação: Fotos da apresentação e 
pequeno relatório das conclusões.
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Discutir e mostrar qual a função do Clã Pioneiro e suas prioridades 
dentro do seu grupo e da comunidade, fazendo uma apresentação 
para a chefia do grupo, abrindo espaço para debate sobre quais 
são as necessidades do Ramo e quais são as possíveis melhorias, 
mostrando que é possível servir se divertindo.
GE 060/PR Desafio: “O 

que quero 
ser quando 
crescer?”

Avaliação: Fotos/Vídeos

Fazer uma apresentação aos outros ramos de pelo menos 10 
profissões, mostrando a variedade de áreas que podem ser 
aplicados os princípios do movimento escoteiro.
GE 303/PR Desafio: 

Inventando 
História

Avaliação: Vídeo com a narração

Montar uma história, com cada pioneiro criando um trecho, a partir 
da deixa do último narrador. Mínimo 20 min.
GE 003/PR Desafio: 

Arrecadar 
Garrafas

Avaliação: Fotos e relatório 
detalhado

Arrecadar garrafas PET com o objetivo de montar aquecedores 
solares para água. Com o objetivo de economizar energia na sede 
do GE, substituindo os chuveiros com resistência elétrica por uma 
energia renovável.
GE 205/PR Desafio: 

Ajudando o Meio 
Ambiente

Avaliação: Fotos/Vídeos

O clã devera montar um sistema de recolhimento e utilização da 
água da chuva
GE 205/PR Desafio: O Portal Avaliação: Foto de todo Clã dentro 

do Portal
O clã deverá fazer um portal para seu grupo escoteiro com 
pioneirias.
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GE 044/PR Desafio: Clã em 
Paris

Avaliação: fotos

Visando melhorar suas habilidades do pioneiro ao fazer uma 
pioneiria, o clã deverá construir a torre Eiffel de pioneiria. No 
mínimo 3 metros no máximo 112,3m com iluminação ao seu topo, 
obrigatoriamente.
GE 092/PR Desafio: 

Conhecendo e 
Aprendendo

Avaliação: Relatório feito pelo clã 
sobre sua antiga e atual visão sobre 
cada religião

Planejar uma visita com seu clã para conhecer e aprender sobre as 
diversas religiões da cidade, tendo o intuito de conhecer um pouco 
mais sobre cada uma.
GE 006/PR Desafio: Conflito 

Cultural
Avaliação: Fotos/vídeos

Essa atividade deverá ser feita com outro clã, onde cada um 
representará uma cultura totalmente diferente, durante o 
acampamento, deverão se vestir de acordo com a cultura, jantar 
típico Do país e durante o fogo de conselho, deverá ser de acordo 
com o tema.
GE 006/PR Desafio: Nó na 

cabeça
Avaliação: Gravar um vídeo, 
mostrando os nós sendo feitos 
normalmente e em uma forma 
criativa em menos de 1 minuto por 
nó.

Selecionar 5 nós de nível intermediário e executá-los de forma 
“criativa”.
GE 041/
PR 

Desafio: Pioneiro, 
um futuro Chefe

Avaliação: Fotos e relatórios 
dos pioneiros  participando do 
curso e das atividades propostas 
posteriormente
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Participar de um curso preliminar/básico e pôr em prática o que foi 
aprendido. Objetivos: Incentivar a participação dos pioneiros em 
cursos para formação de chefia; pôr em prática o que se aprendeu 
nos cursos; repassar para outros pioneiros o que foi aprendido 
fazendo com que todos possam ter acesso às informações de forma 
prática e teórica.
GE 008/PR Desafio: 

Quebrem suas 
Cabeças

Avaliação: fotos da montagem do 
quebra-cabeça na parede

O Clã deve montar em conjunto um quebra-cabeças de no mínimo 
1000 peças e pregar na sala do clã
GE 023/PR Desafio: 

Elementar!
Avaliação: fotos/ vídeos

O clã deve elaborar uma cena de um crime, onde pioneiros de outro 
Grupo deverão descobrir: Quem matou? Por que matou?  Como 
matou?
GE 047/PR Desafio: 

Construindo 
Pontes

Avaliação: foto da ponte concluída

Construir uma ponte de Da Vinci. Observação: não existem amarras 
nesta ponte!

GE 020/
PR 

Desafio: Vídeo 
Histórico

Avaliação: Vídeo Clip da viagem

Visitar um ponto histórico com seu clã e realizar um vídeo clip da 
viagem.
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GE 077/PR Desafio: 
Conversa sobre 
Sexualidade 

Avaliação: Fotos ou vídeos e 
um comentário do clã sobre a 
atividade

Fazer uma conversa com a Tropa Sênior do Grupo, sobre sexualidade, 
com assuntos como: DST’s, proteção, anticoncepcional etc. A conversa 
deve ser feita em roda, com todos sentados no chão, formando um 
clima descontraído. A conversa deve ser, preferencialmente, sem a 
chefia, para que os jovens não fiquem com vergonha. É obrigatória 
uma demonstração de como colocar uma camisinha. O Clã também 
pode ver se há necessidade de chamar a Tropa Escoteira para a 
conversa.
GE 173/PR Desafio: Dia da Boa 

Ação
Avaliação: Fotos da boa ação

Elaborar o “Dia da Boa Ação”. Neste dia deve ser feito boas ações 
em que a escolha fica a critério do clã organizador. Vale lembrar da 
divulgação em redes sociais. Exemplos de boas ações: Doar sangue, 
pintar algum local degradado como escola ou creche, arrecadar 
cestas-básicas para alguma entidade.
GE 127/PR Desafio: Vivenciando 

as Virtudes Pioneiras
Avaliação: Vídeo de no mínimo 5 
minutos com os debates

Fazer uma auto avaliação sobre o impacto da Lei e da Promessa 
em nosso caráter, na vivência com nossos amigos e família, em 
nossas vidas dentro e fora do Grupo Escoteiro. Vivemos os valores 
que prometemos, por nossa Honra, cumprir? As Virtudes Pioneiras 
realmente regem nosso caráter?
GE 011/PR Desafio: Fogueira da 

Amizade
Avaliação: Fazer um vídeo de 3 
minutos sobre a noite

No período noturno, ao redor da fogueira envolver o Clã num clima 
de amizade, com piadas, histórias de terror, roda de violão... O Clã 
pode convidar outro Clã para participar (não é obrigatório).



RAMO PIONEIRO – CONHECENDO E IMPLANTANDO UM CLÃ PIONEIRO | 84

GE 050/PR Desafio: Teste de 
Caráter

Avaliação: Vídeo

Deixar uma câmera escondida em um local público, onde um 
membro do clã vai atuar fingindo deixar cair uma carteira contendo 
algum documento E um telefone/ e-mail para devolução da carteira 
(se possível, realizar no mínimo 6 vezes a atividade), criar uma 
estatística para que a carteira seja devolvida.
GE 303/PR Desafio: Desafio na 

minha Vida 
Avaliação: Vídeo com 
Depoimento dos Pioneiros

Cada pioneiro deve colocar em uma caixinha escrito a sua área de 
maior dificuldade em fazer o melhor, o servir, um bilhete anônimo, 
alguns dias depois abrir todos juntos e fazer uma roda de conversa 
com o mestre e demais pioneiros, tentando ajudar uns aos outros.
GE 003/PR Desafio: DST Avaliação: Foto e relatório 

detalhado
Organizar palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis. 
Reunindo jovens do movimento e/ou comunidade para 
conscientizá-los sobre os riscos da relação sexual sem proteção.
GE 205/PR Desafio: Gincana 

Hardcore
Avaliação: Foto/Vídeo

O clã devera planejar e executar uma gincana solidaria junto à 
comunidade, cada participante dessa gincana deverá trazer um 
quilo de alimento para ajudar uma instituição escolhida pelo clã.
GE 044/PR Desafio: Pio no 

Controle
Avaliação: Foto

Todo o clã deve discutir a importância do autoconhecimento. 
Escrever nos dedos das mãos cinco defeitos seus e em outras cinco 
qualidades. Dizer porque se conhece assim e onde pode melhorar. 
Saber que você está no controle e decide sobre suas atitudes e 
escolhas.
GE 092/PR Desafio: 

Reconhecendo
Avaliação: relatório descrevendo 
como você seria sem o 
escotismo e com fotos.
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Escrever sua autobiografia, discutindo com seu Mestre e seu clã 
aqueles aspectos que considera importante e como os valores do 
Movimento Escoteiro o estão ajudando a superar suas limitações.
GE 006/PR Desafio: A 

experiência é o 
nome que damos 
aos nossos erros. 
(Oscar Wilde)

Avaliação: Pedir aos 
participantes que escrevam 
uma frase breve sobre o que 
foi aprendido com o debate e 
enviar via e-mail.

Organizar um debate envolvendo jovens (entre 18 a 21 anos) fora 
do Movimento Escoteiro. Cada jovem deverá escrever em uma 
folha, sem precisar se identificar, um erro que cometera e sua vida 
(profissional ou afetiva) e quais as suas consequências, de forma 
simples e objetiva. Após está etapa, todos deverão entregar a folha 
ao Moderador do debate, (sendo ele um voluntário escoteiro) que 
sem ler, irá selecionar de 3 a 5 “erros” sem procurar seu autor.   
Selecionando um “erro” por vez e debater com o grupo.

Tem como objetivo levar ao conhecimento de todos a importância 
dos erros, fazer com que o jovem saiba identificar sua gravidade e 
procure aprender de forma “positiva” com o mesmo.

*Dicas: Ter um moderador capaz de agir de forma natural e segura, 
trazendo conforto para que os membros do debate se sintam 
à vontade. Não se aprofundar em apenas um “erro”, se preciso 
selecionar 5 ou mais erros, dependendo da quantidade de pessoas 
envolvidas no debate.
GE 041/PR Desafio: 

Conscientizando 
para a Vida

Avaliação: fotos/ vídeos

Realizar em uma escola uma peça de teatro que trabalhe o 
desenvolvimento de caráter das crianças fora do Movimento 
Escoteiro. Objetivo: Fazer com que crianças de fora do Movimento 
conheçam os princípios do Escotismo.
GE 008/PR Desafio: o que jogar Avaliação: Fotos
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Elaborar e executar uma cartilha com no mínimo 100 jogos 
cooperativos (no mínimo 25 para cada ramo: lobinho, escoteiro, 
sênior e pioneiros).
GE 023/PR Desafio: Fala na 

Cara!
Avaliação: fotos e relatório

O Clã deve escrever 3 defeitos e 3 qualidades sobre cada membro 
do clã no papel. Depois que todos tiverem escrito, debater sobre os 
escritos.
GE 047/PR Desafio: Análise da 

Lealdade
Avaliação: Vídeos e relatórios 
dos relatos dos pioneiros 
explicando o que aconteceu. 
Caso o jovem não tenha se 
mostrado leal, não divulgar sua 
imagem, somente do relato dos 
pioneiros.

Entregar a um lobinho ou escoteiro no começo da atividade algo 
que ele deve guardar até o fim da atividade, mas deixar vários itens 
iguais na sede e retirar o item do lobinho no meio da atividade sem 
que ele perceba. Verificar se ele dirá a verdade ou pegará de outro 
lugar do item perdido.
GE 020/PR Desafio: Vigília do 

Autoconhecimento
Avaliação: fotos

Realizar uma Vigília com o tema: “Como eu deixo o mundo melhor 
do que encontrei”.
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GE 077/PR Desafio: Book no 
Asilo

Avaliação: Deverão ser feitas 
fotos de antes e depois com 
cada idoso. Fazendo um Book 
do Asilo, ao final. Mínimo de 10 
idosos.

O Clã deverá procurar um asilo, para fazer um ‘Dia de Beleza’ com os 
idosos. Dentre os itens a seguir, o Clã deverá escolher no mínimo um 
item para homens e um para mulher. Se o Clã puder fazer mais de 
um, melhor. Homem: Cabelo (pentear), Barba, aparar pelos (nariz/
orelha), Roupa. Mulher: Cabelo (penteados), Maquiagem, Manicure, 
Roupa.
GE 173/PR Desafio: Divulgando 

o escotismo
Avaliação: Vídeo feito no final.

Elaborar e aplicar uma palestra para no mínimo 30 pessoas da 
comunidade em que o GE está inserido com o objetivo e foco de 
divulgação do Movimento Escoteiro e levar novos membros para 
o escotismo, e no final fazer um vídeo para capturar a opinião dos 
participantes sobre o escotismo.
GE 127/PR Desafio: Pioneiros 

no transito
Avaliação: Escanear um flyer 
enviar 20 fotos

Propor um projeto (blitz) de conscientização no transito ao redor 
das escolas no horário de mais movimento. Ex: saída/entrada. 
Distribuir flyers elaborado pelo próprio clã. (pode contar a ajuda do 
departamento de transito local).
GE 011/PR Desafio: Coleta de 

Lixo
Avaliação: Enviar um relatório 
sobre a atividade e a quantidade 
de lixo que o Clã recolheu. 
Anexar fotos da atividade
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Realizar a limpeza de uma nascente, rio ou rodovia. Recolhendo o 
lixo encontrado pelo caminho. O Clã pode envolver o seu grupo todo 
e deve contar com a participação de outro Clã
GE 050/PR Desafio: Crafitando 

Inovações
Avaliação: Enviar um print 
screen da tela do lugar 
reformado e a foto original do 
lugar escolhido

Escolher um local de sua cidade onde precise de uma REFORMA e 
ELABORAR A REFORMA COM MELHORIAS em um game chamado 
Minecraft (Jogo de construção “semelhante” ao LEGO) Download do 
game: https://minecraft.net/download.
GE 050/PR Desafio: 

Conhecendo novas 
Culturas

Avaliação: Fotos e breve 
relatório sobre a experiência

Junto de outro Clã Pioneiro, Conhecer outro clã com quem nunca 
houve contato e elaborar em conjunto uma visita a uma cultura 
diferente da sua.
GE 060/
PR 

Desafio: Bora pro 
escoteiro!

Avaliação: Fotos/Vídeos

Visitar uma Instituição de Jovens (escola, creche, orfanato) e fazer 
uma apresentação sobre o escotismo e os ramos que os jovens 
podem integrar. Propor uma atividade a eles.
GE 060/PR Desafio: Juntos com 

o Meio Ambiente
Avaliação: Fotos das atividades 
sustentáveis

Realizar um acampamento com outro clã, enfatizando práticas de 
cunho sustentável durante as atividades.
GE 303/PR Desafio: Festa Clã Avaliação: Fotos do evento e 

planilha de organização
Promover uma festa convidando outros clãs, Grupos Escoteiros, 
Chefes, e famílias dos jovens do Movimento Escoteiro.
GE 003/PR Desafio: Campanha 

do Agasalho
Avaliação: Foto e Relatório 
detalhado

Distribuir panfletos para pais e escoteiros com o objetivo de que 
tragam agasalhos para serem encaminhados para asilos e orfanatos.
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GE 205/PR Desafio: 
Conhecendo novos 
Lugares

Avaliação: registrar visita em 
foto/vídeo, e apresentar um 
relatório falando sobre o que 
acharam do lugar.

O clã deverá visitar um ponto turístico e histórico de sua cidade
GE 044/PR Desafio: Escoteiro 

Solidário
Avaliação: Fotos e avaliação 
produzida

Fazer uma visita a uma entidade filantrópica (abrigo, casas de 
repouso, casas de ajuda, etc.) passar pelo menos uma hora no 
local, e fazer uma avaliação da entidade, com pontos positivos e 
negativos, e onde melhorar.
GE 092/PR Desafio: Um lugar 

Melhor
Avaliação: relatório e fotos da 
visita

Visitar com o clã uma cooperativa de catadores e/ou usina de 
reciclagem, e apresentar relatório para o clã sobre a necessidade 
dos mesmos na prevenção do meio ambiente. Debater também 
sobre que postura deve-se adotar em sua casa para ajudar na 
separação do lixo reciclável.
GE 006/PR Desafio: Sempre 

Alerta na História!
Avaliação: encaminhar resenha 
via e-mail

Pesquisar qual a etnia colonizadora/predominante em sua cidade e 
elaborar uma resenha contando um pouco mais sobre sua cidade ao 
decorrer do tempo, anexar fotos e informações que comprovem a 
resenha.
GE 041/PR Desafio: Fala que eu 

te escuto!
Avaliação: fotos/vídeos e 
relatório

Fazer visitas a duas instituições de caridade de atendimentos 
distintos em dias diferentes. Sugestão de locais: asilos, APAE, 
instituição de crianças carentes. Objetivos: Conversar a participar de 
atividades junto aos integrantes da instituição, realizando dinâmicas 
e brincadeiras.
GE 008/PR Desafio: #ClãTurista Avaliação: as selfies devem ser 

postadas no grupo do facebook 
pioneiros do Paraná.
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O clã deve visitar 5 pontos turísticos da sua cidade, sendo um 
parque, uma praça e um museu ao menos. E deve tirar uma selfie 
criativa em cada um. 
GE 023/PR Desafio: Thriller 

night
Avaliação: link do material 
divulgado nas redes sociais e 
fotos/vídeos da festa

O Clã deve organizar uma festa com tema criativo para os clãs de 
sua região e deve usar pelo menos 2 redes sociais para divulgar 
evento (facebook, twiiter, youtube,...)
GE 023/PR Desafio: Interclãs Avaliação: Fotos/vídeos
Participar de uma atividade ecológica ou comunitária com 2 clãs ou 
mais.
GE 047/PR Desafio: Dia da Flor Avaliação: Relatório, Fotos 

e Vídeos do evento de 
arrecadação e de doação dos 
alimentos arrecadados.

Fazer aquisição de mudas de flores na Secretaria do Município 
de sua cidade ou outra entidade e depois realizar a trocar dessas 
mudas em frente a um supermercado por alimentos não perecíveis. 
O Clã define como serão as trocas, por exemplo: 1 kg por muda, 5 kg 
por muda. Todos os alimentos arrecadados deverão ser destinados 
a uma entidade carente.
GE 020/PR Desafio: 

Conhecendo melhor 
meu lar

Avaliação: fotos e um pequeno 
texto sobre o que acharam de 
participar dessa reunião

50% do clã deve participar de no mínimo 3 reuniões da associação 
de moradores de sua região.
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GE 077/PR Desafio: Carta da 
Fraternidade 

Avaliação: foto 
nos correios sendo 
enviada carta e foto do 
destinatário com seu 
envelope recebido

O clã deve escolher um “clã amigo”. Cada pioneiro deverá escrever 
uma carta para outro pioneiro, do outro clã (de preferência de outra 
cidade) e o Clã deverá postar via Correios à mesma.
GE 173/PR Desafio: Vigília com 

Irmãos
Avaliação: Fotos e Vídeos

Realizar uma Vigília em conjunto com outro Clã.
GE 127/PR Desafio: Só quem 

fecha com o clã
Avaliação: mínimo 
de 10 fotos durante a 
confraternização e uma 
com todos os pioneiros 
e seus familiares 
que participaram da 
confraternização

Realizar uma confraternização entre todos os pioneiros e seus pais 
(almoço, jantar, café)
GE 011/PR Desafio: Free Hugs – 

“Abraços Grátis”
Avaliação: fotos

Para promover o clima de compaixão o Clã deve aplicar o Free Hugs 
em uma rua movimentada da cidade. No mínimo 20 pessoas devem 
ser atingidas. Use a criatividade, cartazes, camisetas, faixas, qualquer 
coisa que chame a atenção e contagie as pessoas! Os membros do clã 
devem usar o lenço escoteiro
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GE 050/PR Desafio: Interligando 
Laços

Avaliação: Registrar com 
um vídeo o momento da 
abordagem e do abraço.

Encorajar 5 pares de pessoas desconhecidas e que não fazem parte 
do movimento escoteiro a se abraçarem.
GE 060/PR Desafio: Servir Y Avaliação: Fotos/vídeos e 

citar objetivo realizado
Realizar um serviço voluntário que contribua com a diminuição dos 
problemas associados aos objetivos do milênio.
GE 303/PR Desafio: Visitando 

Idosos
Avaliação: Vídeo com 
algumas cenas do dia, ou 
clipe com as fotos.

Visitar um lar de idosos, pintar as unhas das senhoras, cantar 
algumas canções com eles, entre outras atividades.
GE 003/PR Desafio: Máximas 

de BP
Avaliação: Fotos e 
Relatório detalhado

Usar as máximas de BP, para, fazer um momento de reflexão 
sobre os artigos da lei escoteira, e se observar se estamos 
realmente seguindo-as. ( Pode-se também utilizar das virtudes do 
ramo pioneiro com o intuito de refletir se nossas atitudes estão 
adequadas).
GE 205/PR Desafio: Ajudando 

quem não tem
Avaliação: foto/vídeo

O clã deverá realizar uma campanha para arrecadar roupas e doar 
para um orfanato
GE 044/PR Desafio: 

#PiodeOpinião
Avaliação: nome do clã 
que participou junto, 
tema escolhido para 
debate e um breve relato 
da discussão junto de 
fotos ou vídeos.
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Reunião com outro Clã, escolher um tema que julguem atual no 
ramo pioneiro para juntos produzirem uma discussão sobre a 
temática. Os resultados alcançados devem ser divulgados na forma 
de cartazes, imagens ou uma manifestação.
GE 092/PR Desafio: Que Área 

Seguir?
Avaliação: Fotos

Desenvolver uma atividade apresentando a área de trabalho em 
que cada integrante do clã segue ou deseja seguir.
GE 006/PR Desafio: O que sou? 

Como sou visto?
Avaliação: Vídeo  curto no   
máximo   dez     minutos, 
contendo os melhores 
argumentos do debate e o 
que o clã concluiu com a 
atividade

O clã deverá fazer uma dinâmica onde cada um descreverá como 
ele é como pessoa, e depois, escrever como ele acha que é a pessoa 
com a qual tem pouco contato, depois desta etapa, o clã fará um 
debate sobre a forma de como vemos uns aos outros.
GE 041/PR Desafio: Carta 

Pioneira
Avaliação: Foto da carta 
enviada. Foto dos dois 
Clãs recebendo as cartas. 
Relatório

O Clã deve enviar uma carta para outro Clã participante da 
Revolução Pioneira que conheça pouco ou não conheça. Nesta 
carta, o Clã remetente deve se apresentar ao destinatário e enviar 
uma foto do Clã. O Clã destinatário deve responder à carta e enviar 
uma foto ao Clã remetente. O Clã deve usar a criatividade para fazer 
a carta. Se quiser, o Clã remetente pode enviar algum outro objeto 
simbólico para o Clã destinatário. A carta deve ser endereçada para 
o Presidente da COMAD do Clã destinatário. Objetivos: Conhecer 
e interagir com Clãs cujo contato é baixo/nulo. Resgatar o costume 
de enviar cartas, que demonstra maior carinho, em uma realidade 
digital e menos afetiva.
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GE 041/PR Desafio: Anjo 
Secreto

Avaliação: Vídeo de toda 
a confraternização e do 
sorteio, fotos/vídeo dos 
recados enviados aos 
protegidos e relatório.

A brincadeira se chama Anjo Secreto. É uma outra versão do jogo 
Amigo-Secreto. O Clã deverá marcar uma data para realizar uma 
confraternização. Três semanas antes, deve sortear os nomes, como 
se fosse Amigo-Secreto. Você será o Anjo Secreto do nome que 
tirou. Esse anjo deverá “proteger” o nome que tirou durante as três 
semanas, desde que tirou o nome até a hora da confraternização: 
mandar mensagens anônimas, deixar lembrancinhas, enviar 
cartas e outras diversas formas, usando a criatividade. A revelação 
acontecerá no dia da confraternização, e cada anjo deve levar um 
presente (simbólico, com significado emocional) para seu protegido. 
Os participantes da brincadeira podem ser só os pioneiros do Clã 
ou com mais convidados (desde que os pioneiros tenham laços 
afetivos). Objetivos: Fortalecer os laços sentimentais e proporcionar 
uma confraternização que estimule a união entre o Clã.
GE 008/PR Desafio: 

Conhecendo o 
Próximo

Avaliação: Vídeos e fotos

Planejar e executar uma confraternização que participe os pioneiros 
e suas famílias, na qual elas tem que se apresentar e contar 
histórias ou fatos da família. E depois fazer uma atividade entre 
todos (stop, jogos, gincanas ou campeonatos).
GE 008/PR Desafio: 

Campeonato de 
Culinária

Avaliação: Fotos dos 
preparativos e da 
confraternização.
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Atividade para ser realizada em conjunto a outro clã. Os clãs devem 
se misturar e se dividir em grupos menores (3 a 5 pessoas), que 
irão organizar e preparar 1 prato de entrada, 1 prato principal e 1 
sobremesa (cuidado com o desperdício de comida!!!) Os mestres 
devem ser os avaliadores (levando em conta a criatividade, 
qualidade e higiene). O Grupo vencedor deve ganhar um prêmio 
decidido entre os clãs (chapéu de cozinheiro, chocolate, troféus, 
etc.).
GE 047/PR Desafio: Ponto Forte 

e Fraco
Avaliação: Vídeo ou Fotos 
com os participantes 
executando a dinâmica.

Formar um círculo com os participantes e cada um escrever uma 
característica boa da pessoa a sua direita, depois colocar os papéis 
em uma sacola. O mestre pioneiro tira um a um e todos comentam 
da característica sem saber de quem se refere. Após isso fazer o 
mesmo com uma característica ruim. Obs.: A característica boa pode 
ser revelada de quem e para quem foi escrito. Mas é importante 
ressaltar que a característica ruim não pode ser revelada.
GE 047/PR Desafio: 

Conhecendo o Brasil 
pelo Paladar

Avaliação: Fotos dos 
pratos realizados e dos 
participantes do evento.

Realizar um jantar com as comidas típicas de várias regiões do 
Brasil. Observação: Um prato por participante.
GE 020/PR Desafio: Animando a 

vizinhança
Avaliação: fotos

Propor atividades criativas com clãs de diferentes grupos da sua 
região.
GE 020/PR Desafio: Superando 

medos
Avaliação: vídeo 
mostrando a atividade e 
a opinião de pelo menos 
25% do clã sobre a 
atividade.

Pesquisar com seu clã sobre seus maiores medos, propor uma 
atividade para que o medo mais comum seja superado em grupo.
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GE 077/PR Desafio: Importância 
Pessoal

Avaliação: Vídeo

Incluir em um culto de acampamento a pergunta: O QUE VOCÊ 
DEIXOU PARA TRÁS PARA ESTAR AQUI? Cada pioneiro deve responder 
à pergunta em breve discurso oral, ressaltando o porquê de ter 
priorizado este acampamento aos outros compromissos.
GE 173/PR Desafio: Momento 

de reflexão
Avaliação: Mostrar o 
antes e o depois das 
orações do grupo com 
vídeos e fotos.

Pensar em uma solução para os momentos de oração nos IBOAs de 
grupo
GE 127/PR Desafio: Muitas 

doutrinas um só 
nome – Batismo

Avaliação: 10 fotos e 
um relatório geral de 
cada jovem

Levando em consideração as diferenças doutrinárias entre Católicos 
Apostólicos, Católicos Ortodoxos, Protestantes Luteranos, Calvinistas, 
Pentecostais, Judeus, etc. 

GE 011/PR Desafio: Tour Pela 
Religião

Avaliação: Produzir 
um relatório sobre 
a experiência e 
apresentar fotos das 
celebrações.

Participar de 3 celebrações diferentes em igrejas diferentes (missa, 
culto, ritual). O Clã deverá ir trajado até as igrejas e escolher religiões 
diferentes
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GE 050/PR Desafio: Você tem 
medo de que?

Avaliação: Lista de 
nomes e medos de 
cada membro e fotos 
ou vídeos da superação 
ou tentativa

Fazer uma lista com o principal medo de cada indivíduo do Clã e 
documentar uma possível superação ou tentativa de superação 
deste medo
GE 060/PR Desafio: Prometi, 

tenho que cumprir
Avaliação: fotos/vídeos

Promover uma vigília ou apenas um momento de reflexão sobre 
os momentos de espiritualidade que devemos ter na vida (já que 
prometemos cumprir os deveres para com Deus).
GE 303/PR Desafio: 

Espiritualidade no 
Escotismo

Avaliação: Fotos e 
relatório das conclusões 
do debate.

Fazer uma reunião com uma tropa do seu grupo, com uma pequena 
palestra e debate sobre o tema.
GE 003/PR Desafio: 

Fraternidade, 
Altruísmo e Religião

Avaliação: Fotos e 
Relatório detalhado

Reunir jovens pioneiros para tratar de questões sobre fraternidade, 
altruísmo e religião. Com o intuito de gerar um pensamento 
introspectivo sobre como esses fatores influenciam nossa vida.
GE 205/PR Desafio: Trilha para 

refletir
Avaliação: foto/vídeo

O clã deverá realizar uma trilha espiritual refletindo sobre 
acontecimentos recentes no mundo
GE 044/PR Desafio: Pio Irmão Avaliação: Fotos
Realizar um momento espiritual em um local especial para o 
clã e refletirem e conversarem sobre os problemas pessoais 
que enfrentam em suas vidas, e onde o seu ser espiritual ajuda. 
Entender que isso fortalece uma grande ligação de amizade e 
companheiro entre os pios.
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GE 092/PR Desafio: Fazendo o 
Bem

Avaliação: 
fotos e relatório   
dos   conhecimentos 
adquiridos pelos 
pioneiros que 
realizaram a atividade

Realizar uma visita a um orfanato ou creche durante uma tarde, 
para entreter as crianças com histórias e atividades escoteiras
GE 006/PR Desafio: 

Espiritualidade em 
sua Cidade

Avaliação: Enviar via 
e-mail, Fotos com os 
Entrevistados em seus 
locais de encontros 
(Santuário, igrejas, etc.) 
e as entrevistas escritas 
para serem analisadas.

Entrevistar 3 ou mais Líderes Espirituais/Religiosos existentes em 
sua cidade, indagando: No que eles acreditam? No que se baseiam? 
Como é a participação do jovem dentro da Religião deles? Outras 
perguntas de acordo com o Entrevistador.
GE 041/PR Desafio: Cultuando 

o Oriente
Avaliação: fotos/vídeos

Preparar um culto para um acampamento de grupo em que sejam 
apresentados os princípios de uma religião oriental de escolha do 
clã
GE 008/PR Desafio: Qual é sua 

Crença?
Avaliação: Vídeos ou 
fotos

Qual é sua crença: escolher no mínimo 3 religiões para discutir, 
conhecer, apresentar e visitar; preferencialmente religião 
professada pelos elementos do clã.
GE 023/PR Desafio: Triforce Avaliação: Fotos/Vídeos
Organizar o momento de reflexão em um fogo de conselho usando 
o assunto “como a coragem, a força e a sabedoria nos afetam no dia 
a dia”.
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GE 047/PR Desafio: Estudo das 
Religiões

Avaliação: Relatório 
apresentando as 
religiões estudadas 
com o relato de 
membros das religiões. 
É importante verificar o 
que as religiões têm em 
comum.

Fazer um estudo religioso e apresentar os fundamentos básicos de 
cada religião estudada. Observação: Uma religião por participante. 
E as religiões estudadas devem ser com relatos de membros dessa 
religião.
GE 020/PR Desafio: Espalhando 

espiritualidade
Avaliação: publicar ficha 
boa ideia da atividade

Coordenar uma atividade espiritual para o acampamento de seu 
Grupo Escoteiro.
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