ESCOTEIROS DO BRASIL
Região do Paraná
Rua Ermelino de Leão, 492
CEP 80410-230 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3323-1031
www.escoteirospr.org.br

Objetivo
● O Objetivo da Revolução Pioneira é estimular, orientar e integrar os clãs pioneiros na condução das
suas atividades dentro dos seus grupos escoteiros, e a partir disso avaliar e prestigiar os Clãs do
Paraná.

Informações
● A pontuação será calculada pela COMAD;
● Solicitamos apenas o envio de cópia da ata onde foram definidas as pontuações obtidas, além da
ficha de avaliação (anexo) onde deverão constar as assinaturas dos membros da COMAD, mestre
pioneiro e o presidente do Grupo Escoteiro;

● Os itens não são cumulativos. Ex.: Pioneiro com Insígnia de Cidadania não pontua com a Insígnia de
Comprometimento. Adulto com nível básico de formação, não pontua com nível preliminar, etc;

● Os desafios da Revolução Pioneira estão disponibilizados no arquivo anexo;
● Recomendamos que busquem cumprir itens de progressão a partir da execução das atividades. A
escolha dos itens e a execução deverão, preferencialmente, obedecer ao ciclo de programa
estipulado pelo clã;

● A divulgação da premiação conquistada ocorrerá por meio digital e a entrega das eficiências ocorrerá
durante a assembléia regional, (Congresso Pioneiro).

● O prazo para envio da documentação é 15/12/2017 . Enviar para : secretaria.corepio@gmail.com.
● Todos os arquivos necessários estarão nas pastas do Drive. Seguem os links abaixo:
Desafios : https://drive.google.com/file/d/0Bwa3Ul9AsUyWYlN6Um9yWXl5YTA/view?usp=sharing

Tabela : https://drive.google.com/file/d/0Bwa3Ul9AsUyWRTB0SmVPTl9ma2s/view?usp=sharing
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Pontuação
A pontuação será baseada em uma tabela com valores a se alcançar, sendo esses valores proporcionais ao
número de jovens.
Respectivo ao Clã Pioneiro:
Nome: _
Grupo Escoteiro: _
Número de Integrantes: _
Nº de Jovens Até 5 Jovens, 10 Jovens, 15 Jovens, 20 Jovens, 25 ou + Jovens
Pontuação 705, 910, 1.210, .1.915, 2.420

Item 01 – Atividades de Clã
a) Acampamentos de Clã. Pontuação por noite acampada. 25

b) Atividade de integração com outro Clã. Pontuação por atividade. 10

c) Atividade Regional (MutPio, Fórum, Interclãs, Vigília, Acamp. Regional, Jogos Fraternidade e etc).
Pontuação por atividade. 15

d) Atividade Nacional (Mutirão, Fórum, Jamboree e etc).
Pontuação por atividade– pelos menos 50% do efetivo. 15

e) Desafio Físico. Pontuação por Desafio concluído e publicado. 20
f) Desafio Afetivo. Pontuação por Desafio concluído e publicado. 20
g) Desafio Caráter. Pontuação por Desafio concluído e publicado. 20
h) Desafio Espiritual. Pontuação por Desafio concluído e publicado. 20
i) Desafio Intelectual. Pontuação por Desafio concluído e publicado. 20
j) Desafio Social. Pontuação por Desafio concluído e publicado. 20
k) Novos desafios. Pontuação por Desafios enviados. 50
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Item 02 – Planejamento, desenvolvimento e avaliação
a) Projeto de Equipes de Interesse.
Pontuação por projeto planejado, executado e
avaliado pelo clã com duração mínima de 90 dias. 50
b) Projeto Individual.
Pontuação por projeto planejado e avaliado
individualmente (por pioneiro), e executado pelo
pioneiro e/ou clã com duração mínima de 120 dias. 100
c) Eleição da COMAD. Pontuação pela eleição. 30
d) Treinamento da COMAD. Pontuação por treinamento. 20
e) Ciclo de programa (planejamento, execução e avaliação).
Pontuação por Ciclo. 50
f) Criação ou revisão da Carta Pioneira. Por Criação ou revisão. 20
g) Curso Preliminar. Por Jovem 10
h) Avaliação das atividades. Por Atividade Avaliada 2

Item 03 – Efetivo de jovens no CLÃ.
a) Redução do efetivo. Por Jovem. 0
b) Manutenção. Por Jovem. 10
c) Crescimento. Por Jovem. 20

Item 04 – Registro das atividades
a) Atas de reunião da COMAD. ( máx 10) Pontuação por ata. 10
b) Atas de Conselho de Clã. (máx 10) Pontuação por ata. 20
c) Fichas Boa Idéia Criadas. Pontuação por ficha. 20
d) Publicações de fotos e/ou vídeos de atividades
em mídias digitais.
Pontuação por publicação. (Não é pontuado mais
que uma publicação por atividade) 2
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Item 05 – Registros das atividades, vida escoteira e da
frequência dos jovens do clã no SIGUE.
d) 100 % dos Registros das atividades. 50
e) 100 % dos Registros das fichas individuais. 50
f) 100 % dos Registros de frequência. 50

Item 06 – Progressão pessoal Insígnias e distintivos especiais
a) Etapa Introdutória. Por jovem. 15
b) Plano de Desenvolvimento Pessoal. Por Jovem. 20
c) Insígnia do Comprometimento. Por jovem. 30
d) Investidura Pioneira. Por jovem. 30
e) Insígnia da Cidadania. Por jovem. 50
f) Revisão do Plano de Desenvolvimento Pessoal. Por Jovem. 20
g) Insígnia de BP. Por jovem. 100
h) Insígnia do Cone Sul. Por Jovem. 15
i) Insígnia da Lusofonia. Por Jovem. 15

Item 07 – Formação da Chefia Cursos de formação concluídos (a qualquer tempo), e Plano
Pessoal de Formação
a) Curso Preliminar Por adulto. 30
b) Curso Básico Por adulto. 50
c) Curso Avançado Por adulto. 70
d) Módulos e Oficinas no ano corrente Por adulto/módulo. 15
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Instruções:

Item 01 – Atividades de Clã:
a) Acampamentos de Clã: Acampamentos organizados ou não pelo Clã, com a participação ativa dos jovens
pioneiros.
b) Atividade de Integração com outros Clãs: Atividades ou Acampamentos organizados ou não pelo Clã em
conjunto com outros Clãs, com a participação ativa dos jovens pioneiros.
c) Atividade Regional (MutPio, Fórum, Interclãs, Vigília, Acamp. Regional, Jogos Fraternidade e etc):
Atividades ou Acampamentos Regionais que contaram com a participação ativa dos jovens pioneiros.
d) Atividade Nacional (Mutirão, Fórum, Jamboree e etc): Atividades ou Acampamentos Nacionais que
contaram com a participação ativa dos jovens pioneiros.
e) f) g) h) i) j) Desafios: Atividades denominadas de desafios, enviadas pelos Clãs e dividida entre as seis
áreas de desenvolvimento (De acordo com o Método Escoteiro). Cada Clã deve escolher e completar um
Desafio de cada área.
k) Mandar novos desafios para o ano seguinte: Para o Clã Revolucionário de 2018, pedimos que os Clãs
mandem novos desafios para que possamos renová-los.
Regras de envio:
Devem ser formulados seis novos desafios, um para cada da área de desenvolvimento:
Físico
Afetivo
Caráter
Espiritual
Intelectual
Social
Os novos desafios devem ser enviados para o e-mail da comunicação da COREPIO, junto com os
outros documentos do Clã Revolucionário.

Item 02 – Planejamento, desenvolvimento e avaliação:
a) Projeto de Equipes de Interesse:
Equipe de Interesse: É um grupo temporário de no mínimo dois jovens que visa a criação,
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desenvolvimento e conclusão de projetos que sejam do interesse dos
Jovens do Clã.
b) Projeto Individual: Qualquer projeto criado, desenvolvido e concluído por um Jovem do Clã.
(Projetos da Insígnia de BP também contam).
c) d) Eleição e treinamento da COMAD: A eleição da COMAD deve ser feita em conselho de clã, e os
candidatos devem ser eleitos por maioria dos votos. Cada candidato concorre individualmente e pode
concorrer a mais de um cargo. Mas só pode ser eleito para um dos cargos concorridos (o cargo de Vice
presidente pode ser acumulativo).
O treinamento da COMAD deve ser feito pelo mestre, na falta do mestre a COMAD deve procurar se
informar por meio dos livros que os Escoteiros do Brasil disponibilizam e pelo suporte dado pela COREPIO.
COMAD: Comissão Administrativa do Clã
Definição: A COMAD é o órgão executivo do Clã, responsável pela administração, finanças,
patrimônio, disciplina, progressão, programação e pela manutenção de um ambiente sadio.
A COMAD é composta por:
Um (a) Presidente;
Um (a) Vice Presidente;
Um (a) Diretor administrativo;
Um (a) Diretor Financeiro;
Um (a) Diretor de Patrimônio;
Obs.: Poderão ser criados cargos auxiliares de acordo com o interesse e necessidades da COMAD vigente.
Mandato: É indicado que os mandatos sejam de um ano.
e) Ciclo de programa (planejamento, execução e avaliação): É um processo pelo qual o clã prepara,
desenvolve e avalia atividades e projetos, ao mesmo tempo em que observa, avalia e reconhece o
conhecimento pessoal dos jovens.
f) Criação ou revisão da Carta Pioneira: Constituição ou contrato escrito, que coloca regras básicas
para o funcionamento de cada Clã. Recomendasse que no máximo a cada dois anos seja feita uma
revisão.
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g) Curso Preliminar:
h) Avaliação das atividades: Recomenda se que todas as atividades (em sede ou externa), sejam avaliadas
dentro das seis áreas do desenvolvimento, para que o jovem possa sempre criar e aplicar atividades
Atraentes, Progressivas e Variadas.

Item 03 – Efetivo de jovens no CLÃ.
a) b) c) Redução, Manutenção e Crescimento: Todos os três itens devem ser
comparados com números referentes a dois anos anteriores.

Item 04 – Registro das atividades
a) Atas de reunião da COMAD: Cada reunião feita pela COMAD deve ser registrada em um
livro ata e disponibilizado para o clã sempre que solicitado.
b) Atas de Conselho de Clã: Cada reunião feita pelo Conselho de Clã deve ser registrada em um
livro ata e disponibilizado para o clã sempre que solicitado.
c) Fichas Boa Idéia Criadas: Ficha boa Idéia é um formulário onde o jovem deverá registrar e criar jogos
e atividades escoteiras. (um arquivo com as explicações e com o modelo da ficha boa idéia será
disponibilizado).
d) Publicações de fotos e/ou vídeos de atividades em mídias digitais: Recomenda se que se crie uma
pagina no Facebook do Clã, para que todo conteúdo criado e postado seja concentrado em um só lugar.

Item 05 – Registros das atividades, vida escoteira e da frequência dos jovens do clã no SIGUE.
a) b) c) 100 % dos Registros das atividades, fichas individuais e frequencia: Recomenda se que tudo seja
registrado no SIGUE. Os Clãs que tem dificuldade em mexer com o mesmo, devem procurar assistência
no site dos Escoteiros do Brasil ou da COREPIO.

Item 06 – Progressão pessoal Insígnias e distintivos especiais
a) b) c) d) e) f) g) h) i) Etapa Introdutória, Plano de Desenvolvimento Pessoal, Insígnia do Comprometimento,
Investidura Pioneira, Insígnia da Cidadania, Revisão do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Insígnia da
Lusofonia, Insígnia do Cone Sul, Insígnia de BP: as explicações sobre estes itens se encontram nos livros, Clã
Pioneiro em Ação e Guia do Projeto Pioneiro, e para os mestres Manual do Escotista Ramo Pioneiro e
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Escotistas em Ação Ramo Pioneiro. (todo esse conteúdo e muito mais
esta disponível para venda pelos
Escoteiros do Brasil)

Item 07 – Formação da Chefia Cursos de formação concluídos (a qualquer tempo), e Plano
Pessoal de Formação
a) b) c) Curso Preliminar, Básico e Avançado: Cursos de formação de chefes, as inscrições devem ser feitas pelo
sigue. (Mais duvidas consultar os Escoteiros do Brasil Paraná)

Contatos:
comunicação.corepio@gmail.com
tesouraria.corepio@gmail.com
presidente.corepio@gmail.com
secretaria.corepio@gmail.com

Desafios : https://drive.google.com/file/d/0Bwa3Ul9AsUyWYlN6Um9yWXl5YTA/view?usp=sharing

Tabela : https://drive.google.com/file/d/0Bwa3Ul9AsUyWRTB0SmVPTl9ma2s/view?usp=sharing
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