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Caros Pioneiros e Pioneiras, 

A coordenação do Projeto COLÔNIA DE FÉRIAS – AVENTURAS ESCOTEIRAS, em 
parceria com a COREPIO (Coordenação do Ramo Pioneiro PR), estão organizando o 
processo seletivo para a participação de pioneiros no Projeto. 

O objetivo do Projeto Colônia de Férias, além de ser uma proposta de atividade 
financeira para a UEB-PR e futuramente para as UELs que demonstrarem interesse, 
busca possibilitar aos jovens participantes (não escoteiros) uma vivência com 
aventuras escoteiras dentro do método escoteiro. Busca ainda divulgar à comunidade 
o Movimento Escoteiro, oportunizando o ingresso do participante em algum grupo 
escoteiro. 

A primeira edição do Projeto Colônia de Férias será realizada no período de 
28 à 31 janeiro de 2020, com a participação inicial de 28 jovens (não escoteiros) entre 
11 e 12 anos e 4 jovens escoteiros (um em cada patrulha). As atividades serão 
realizadas por chefes escoteiros convidados, sob a coordenação do coordenador de 
campo e pela equipe da Colônia de férias. Serão selecionados pioneiros (as) que terão 
a função de “assessores” dos jovens, sendo um pioneiro responsável por cada 
patrulha, durante os 4 dias da Colônia de Férias. 

 O processo seletivo constará de duas fases: 

1. PRIMEIRA FASE: o(a) pioneiro(a) deverá enviar os documentos indicados ao 
seguinte e-mail: corepio@escoteirospr.org.br, entre os dias 04 e 22 de 
novembro, onde será realizada uma seleção prévia pela COREPIO através da 
análise dos mesmos. Os pioneiros interessados deverão apresentar previamente 
os seguintes documentos: 
1.1. Carta de recomendação de seu APF (assinada pelo APF e mestre responsável 

pela seção); 
1.2. Carta de Intenção em participar do Projeto Colônia de Férias; 
1.3. Documento assinado pelo APF e mestre responsável pela seção que 

comprove que o pioneiro escreveu seu Plano de Vida e apresentou/debateu 
com seus pares ou APF. 

1.4. Apresentação de sua ficha 120 do PAXTU. 
 

2. SEGUNDA FASE: os(as) pioneiros(as) selecionados pela comissão da COREPIO 
(passarão por uma entrevista com a coordenadora do Projeto Colônia de Férias 
(Mestre: Márcia Salete Wisniewski Schaly) a partir do dia 01 de dezembro. A 
data, horário e local da entrevista será combinada, via e-mail com cada um dos 
candidato(a). A entrevista também estará baseada nos documentos acima 
apresentados e no perfil do candidato. Esta segunda etapa definirá os 4 
participantes da Colônia de Férias e os demais ficarão como suplentes (podendo 
ser chamados em caso de desistência ou imprevisto de algum pioneiro). 

Os(as) pioneiros(as) selecionados, assinarão contrato com a UEB-PR, visto que 
serão remunerados no valor de R$50,00 por dia (totalizando R$200,00). Também 
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estará incluso nesta prestação de serviços o recebimento de alimentação, transporte 
da UEB-PR até o Campo Escola Bateias e o Kit Colônia de Férias composto por: 1 
camiseta, 1 lenço, 1 arganel, 1 pin e 1 sacochila. Também será fornecido aos 
pioneiros que solicitarem, declaração de participação para horas complementares da 
faculdade ou outro fim. Em caso de dúvidas favor acionar o e-mail 
coloniadeferias@escoteirospr.org.br   

Desde já agradecemos a participação e apoio de todos os envolvidos com este 
projeto piloto e fazemos votos que a Colônia de Férias possa atingir seus propósitos. 

 

 

Márcia Salete Wisniewski Schaly  

Coordenadora do Projeto  

E-mail: coloniadeferias@escoteirospr.org.br   

Fone: 41.988687865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coloniadeferias@escoteirospr.org.br
mailto:coloniadeferias@escoteirospr.org.br

