


O QUE É O FOGO DE 

CONSELHO PIONEIRO? 

    O Fogo de Conselho Pioneiro é um evento
repleto de mística que transmite ao jovem a
essência do Movimento Escoteiro, o amor.  O
pioneiro na sua humildade deixa seus papéis
sociais e a correria do dia a dia, a fim de entregar-
se por completo ao Fogo, assumindo a função de
protagonista de sua vivência escoteira e
compartilhando um momento de experiências,
risadas e reflexões, ao lado de seus irmãos de
lenço. 
 
    O evento pode ocorrer em formato de
acampamento (como na programação sugerida)
cuja atividade central é a realização do Fogo de
Conselho ao final da noite, sendo realizado
anualmente abrangendo todos os pioneiros e
Mestres do Paraná e executado particularmente
por cada Regional Escoteira, sendo elas: Campos
Gerais, Capital, Centro, Norte e Oeste. 



OBJETIVO 

    Como todo fogo de conselho, seu objetivo é
promover um tempo de histórias, canções,
diversão e reflexão ao redor do fogo. O Fogo de
Conselho Pioneiro é uma forma de unir os clãs de
uma mesma região, que por muitas vezes não se
conhecem e não tem o costume de fazer
atividades em conjunto, formando vínculos entre
os pioneiros e os grupos escoteiros vizinhos. 
 
 
 
 
 
 

TEMA 
    “Uma noite no Museu” 
O museu traz as obras dos artistas, carregando
consigo toda energia, história e sentimento que
os mesmos quiseram transpassar.  
A ideia é que isso também aconteça durante o
Fogo a fim de que cada pioneiro possa ter uma
reflexão e feedback da sua própria história em
relação a sua vivência pioneira, compartilhando-a
com os demais, uma vez que se possa agregar à
subjetividade daqueles ali presentes. 



INSCRIÇÕES PARA 

CLÃ/SEDE 

    O clã que desejar sediar o evento deve
responder o questionário abaixo na forma de um
projeto e enviá-lo para o  e-mail:  
  corepio@escoteirospr.org.br 
 ATÉ O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019   
 
Questionário: (nome e numeral do seu grupo e
clã, nome do mestre, quantidade de participantes
do clã sede e qual é a sub-região pertencente) 
 
1- Qual o tamanho do Local? Ele suporta a
quantidade de jovens da sua região? (envie fotos) 
2- Quantos banheiros masculinos e femininos
possui? 
3- O local tem autorização para fazer uma
fogueira? 
4- Haverá acantonamento? Caso sim, informar o
cronograma. 
5- Como será feita a alimentação? 
6- Qual o valor estimado por pessoa para o
evento?  
 



INSCRIÇÕES PARA 

CLÃ/SEDE 

   Caso, em uma mesma sub-região, mais de um
clã deseje sediar o Fogo de Conselho, a COREPIO
analisará as condições da inscrição e escolherá
apenas um clã por sub-região para sediar. Essa
medida será tomada para não acontecerem fogos 
próximos, pois foge ao conceito de união dos
clãs, no qual o Fogo de Conselho é pautado. 
O IV Fogo de Conselho Pioneiro deverá acontecer
durante o mês de OUTUBRO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUSTO 
    Deve ser calculado o custo por pessoa, pelos
clãs sedes e repassado aos clãs participantes das
respectivas Regionais. Tal custo será para cobrir
despesas de alimentação e custos extras do Fogo
de Conselho. 
Serão confeccionados distintivos opcionais do
evento, informações detalhadas sobre custo,
forma de pagamento e a entrega dos distintivos
estarão presentes no Informativo 2, após a
seleção dos clãs-sedes. 

PROGRAMAÇÃO 

    A COREPIO PR disponibilizará a seguir uma
sugestão de programação ao IV Fogo de
Conselho Pioneiro. Os clãs-sede poderão segui-
la integral ou parcialmente, de acordo com o que
julgarem pertinente para um bom andamento da
atividade. 



SUGESTÃO DE

PROGRAMAÇÃO 

 Sábado  
 
- 15h Chegada e preparação do campo  
- 16h IBOA Inicial 
- 16h30min Atividade inicial 
- 18h Tempo livre 
- 19h Janta 
- 20h Preparação do fogo 
- 21h Atividade pré-fogo de conselho  
- 22h Fogo de conselho 
 
Domingo  
 
- 00h Momento de reflexão 
- 1h Silêncio 
- 1h30min Dormir 
- 8h Alvorada 
- 8h30min Café da manha  
- 9h15min IBOA e encerramento 



DÚVIDAS: corepio@escoteirospr.org.br 


