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O Movimento Escoteiro realmente consegue 
aceitar as diversidades?
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Tema:
O Movimento Escoteiro realmente con-
segue aceitar as diversidades?

Contextualização:
O tema da Vigília Regional Pioneira foi 
proposto e aprovado pelo pioneiros par-
ticipantes do Fórum Regional Pioneiro 
realizado na cidade de Navegantes no 
ano de 2016.

Deseja-se re�etir sobre como todos nós 
enquanto instituição compreendemos as 
diversidades dentro de nossos Clãs e Uni-
dades Escoteiras Locais e como podemos 
atuar positivamente diante das diversi-
dades que constituem-se numa das prin-
cipais riquezas da humanidade. 
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O EVENTO, DARA E LOCAL:

A Vigília Pioneira Distrital é uma importante atividade do Ramo Pioneiro, pois 
além de ser uma oportunidade de confraternização e integração entre os Clãs 
Pioneiros é também um momento especial para reflexões e debates sobre diver-
sos temas de grande relevância. Dessa forma a Vigília proporciona um cresci-
mento individual e coletivo dos participantes, contribuindo para sua formação 
como cidadãos conscientes, críticos e participativos.

A atividade deverá ser realizada durante o mês de junho pelos clãs da Região 
Escoteira de Santa Catarina. Poderá ser realizada pelo Clã da Unidade Local 
como atividade de seção, por Clãs de mais de um Grupo em atividade intergru-
pos ou pelos Clãs do Distrito como uma atividade distrital.

Lembramos que as atividades que envolverem mais de um Clã deverão se 
orientar no que consta na Resolução 004 UEB SC sobre atividades conjuntas. 
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A PROPOSTA EDUCATIVA
A proposta educativa da Vigília Regional Pioneira está fundamentada nos princípios do Movimen-
to Escoteiro, contribuindo na formação de pessoas comprometidas com seu desenvolvimento 
como cidadão, com suas comunidades e que assumam responsabilidades na construção de uma 
sociedade mais justa, fraterna e solidária.

O Tema escolhido para esta atividade “O Movimento Escoteiro realmente consegue aceitar as 
diversidades?” encontra-se articulado com a proposta educativa do Movimento Escoteiro, com a 
Definição do Movimento e com seu Propósito.

Desejamos como jovens adultos refletir sobre os espaços educativos e institucionais que favore-
cem a inclusão e a compreensão das diversidades que constituem nossas comunidades locais e 
a sociedade na qual estamos inseridos. Queremos como Pioneiros refletir sobre como compreen-
demos, convivemos, incluimos e visibilizamos as diversidades em nossas estruturas locais, regio-
nais e nacionais.

Enfim, refletir sobre as diversidades é diante de um Brasil que encontra-se em um momento de 
intensa polarização posicionar-se sobre como vivenciamos o marco de valores proposto pelo mo-
vimento escoteiro em nossa vida, em nosso grupo e nas estruturas que estão à serviço do Movi-
mento Escoteiro.
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O PROGRAMA

A Vigília Regional Pioneira poderá ser realizada durante todo o período do mês 
de junho. Em sua programação a mesma deverá contar preferencialmente com 
atividades que estejam articuladas com as cinco áreas de desenvolvimento do 
jovem estabelecidas no Guia do Projeto Pioneiro e no Manual do Escotista do 
Ramo Pioneiro. Sugerimos ao longo da mesma que ocorram dinâmicas para 
integração, jogos ativos, debates em grupo, momentos de reflexão individual e 
momentos de descontração.
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NORMAS DO EVENTO

Atitudes e Comportamento: A Vigília Regional Pioneira é um local de encontrom intercâmbio e amizades, o 
marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteiras. Na qualidade de PARTICIPANTES do evento, 
Jovens, Escotistas e Equipe de Serviços deverão orientar suas ações por estes valores e pelo seguimento no 
que tange a Legislação Brasileira e Legislação Escoteira em vigor.

Relações Interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade dos partici-
pantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar 
respeito mútuo e para com o coletivo. 

Consumo de Bebidas Alcoólicas: o porte e consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o evento.

Posse e consumo de Drogas: a posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no Código Penal Brasileiro e 
será tratado como prevê a legislação vigente.

Realização e Organização: A realização e organização da Vigília Regional Pioneira é de responsabilidade de 
cada Unidade Escoteira Local ou Distrito Escoteiro, ficando estes responsáveis no que tange a autorização da 
atividade e garantia da observação estrita a todas as normas e orientações quanto a segurança e política de 
proteção infanto juvenil. A Equipe Regional de Programa Educativo e a Comad Regional ocupar-se-ão das 
orientações práticas e metodológicas quanto a aplicação do Programa e para tanto encontram-se à disposição 
dos escotistas e jovens do Ramo Pioneiro.
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Foto: Mutirão Regional Pioneiro em Navegantes 2016, por Fábio Ramos
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