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1. DATA 

A atividade ocorrerá durante o mês de junho e julho de 2018 (desde 02/06/2018 até 

29/07/2018), podendo ser realizada em qualquer data dentro desse período. 

 

2. TEMA E LOCAL 

O tema definido para a atividade é o mesmo que o nomeia: um Grande Torneio de Pioneirias e 

Engenhocas Escoteiras. Será uma atividade descentralizada, ou seja, não haverá um local físico 

específico para a atividade. As patrulhas ou Tropas terão a autonomia para determinar seus 

respectivos locais de realização da atividade. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 Participantes: A atividade é destinada a membros da União dos Escoteiros do Brasil – que 

estejam vinculados a uma Unidade Escoteira Local e que estejam ativos no Movimento 

Escoteiro, com a obrigatoriedade do Registro Institucional correspondente ao ano de 201 8. A 

participação na atividade é possível para integrantes do Ramo Escoteiro, nascidos entre 

29/07/2003 e 29/07/2008. Assim, é possível a participação de jovens em período de transição. 

3.2 Certificado de Funcionamento do Grupo Escoteiro: só poderão participar os membros de 

Unidades Escoteiras Locais que estejam com seu Certificado de Funcionamento  Anual em vigor 

para o ano de 2018, e estarem quites com suas obrigações junto ao Escritório Regional. 

3.3 Inscrição: A inscrição para o evento deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE através do 

sistema PAXTU ADMINISTRATIVO, por meio de lote de Grupo Escoteiro, no período entre 

25/05/2018 a 29/07/2018. Não serão aceitas inscrições diretamente no Escritório Regional.  

3.3.1 Após a inscrição pelo PAXTU, a composição das patrulhas ou Tropas deverá ser 

encaminhada para o e-mail do Programa Educativo da UEB/PR 

(programaeducativo@escoteirospr.org.br), de acordo com o anexo.  

3.4 Valores: A inscrição terá o custo de R$7,00 por jovem, e incluirá: distintivo da atividade, taxa 

da UEB/PR, e condecorações. O certificado de participação será emitido diretamente via 

PAXTU. 
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4. PROGRAMA 

 

4.1 Categorias: Para o desenvolvimento da atividade, foram definidas QUATRO categorias 

(Pioneirias de pequeno porte; Pioneirias de médio porte; Pioneirias de grande porte; 

Engenhocas). A seguir estão algumas definições dessas classificações.  

 

São definidas como Pioneirias todas as estruturas montadas com bambu (ou troncos de 

árvores) e sisal (ou cordas), utilizando-se de nós e amarras para sua fixação. 

 

- Pioneirias de PEQUENO porte 

 

São aquelas que usam poucos materiais, poucos nós e amarras, são bem simples, e geralmente apenas para 

dar suporte para algo. As construções assim classificadas geralmente são os bancos, porta-calçados, varais, porta-

bastão etc. 

 

- Pioneirias de MÉDIO porte 

 

São Pioneirias mais elaboradas, com mais materiais e amarras, e geralmente tem uma funcionalidade 

maior, pois são Pioneirias básicas para facilitar os trabalhos no acampamento. Geralmente são mesas, porta 

caixotes, portais, varais mais elaborados e pequenos toldos. 

 

- Pioneirias de GRANDE porte 

 

São Pioneirias com alto nível de elaboração, que exigem cuidado na sua construção, pois a funcionalidade 

destas construções envolve atividades de risco e com maior necessidade de segurança. Basicamente são 

classificadas como grande porte as barracas suspensas, observatórios, pontes e grandes toldos. Algumas mesas e 

portais mais elaborados também podem ser classificados assim. A segurança destas pioneirias envolvem desde o 

suporte para grandes pesos (geralmente mais de três pessoas), proteção contra ventos e chuvas, boa estabilidade 

(por se tratarem de “torres”, que podem cair se não tomar os devidos cuidados), e boa fixação.  

 

 

- Engenhocas 
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São definidas como engenhocas as construções e 

estruturas que oferecem conforto ou solução criativa nos acampamentos, como por exempl o um raspador de barro 

para sapatos, uma catraca num portal, ou uma tampa móvel para uma lixeira no campo. As engenhocas devem 

facilitar a vida da patrulha em uma das seguintes áreas: higiene pessoal, segurança, proteção contra o sol ou 

preservação de alimentos. 

 

4.2 Projeto: Para concorrer ao torneio, as patrulhas ou Tropas deverão enviar até 15/07/2018 

o projeto em forma de desenho da pioneiria/engenhoca ou foto da maquete da 

Pioneiria/engenhoca, que deverá ser enviado para o e-mail do Programa Educativo 

(programaeducativo@escoteirospr.org.br), indicando a categoria a qual irá concorrer, 

conforme os anexos.  

4.3 Relatório: Após a execução da atividade, os participantes deverão enviar até o dia 

12/08/2018 um relatório contendo até 10 fotografias da construção da pioneiria ou engenhoca, 

data e local da sua realização e materiais utilizados. 

Para as fotografias, serão solicitadas que contenham todo o processo de construção da 

pioneiria ou engenhoca (início, meio e fim), uma foto da patrulha (formato “Paisagem”) com 

a pioneiria/engenhoca (devidamente uniformizados), e fotos em detalhes das amarras e nós 

utilizados, com o número máximo de 10 fotografias. Para as engenhocas, ainda será 

necessário o envio de um vídeo de no máximo 30 segundos comprovando a funcionalidade da 

engenhoca.  

4.4 Comissão julgadora: A comissão julgadora será composta por três (3) escotistas com o 

conhecimento técnico em pioneirias, nós e amarras, os quais não farão parte de Grupos 

Escoteiros participantes da atividade, a fim de isentar o processo de avaliação. Após o 

encerramento do período de inscrições, será divulgado no Boletim 2 os nomes dos escotistas 

selecionados para a comissão, bem como as métricas e os critérios de avaliação.  

4.5 Período de avaliação: O período de avaliação das pioneirias e engenhocas será de 13/08/18 

à 14/09/18. 

 

 

 

5. PREMIAÇÃO 
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5.1 Classificação: Os três primeiros colocados de cada 

categoria receberão um troféu com a sua classificação no torneio .  

5.2 Troféu: O troféu será confeccionado em madeira pirografada, com a logomarca da atividade, 

o nome da Tropa ou patrulha e a posição a qual ela alcançou.  

5.3 Critérios de Desempate: Os critérios de desempate serão divulgados no boletim nº 02. 

5.4 Divulgação do resultado final: O resultado será divulgado a partir da data de 15/09/18, nas 

redes sociais oficiais da Região Escoteira do Paraná, bem como em seu site institucional.  

 

6. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

A responsabilidade pela organização do II Grande Torneio de Pioneirias e Engenhocas 

Escoteiras é da Região Escoteira do Paraná, sendo que o Comitê Organizador é composto pela 

Coordenação do Ramo Escoteiro do Paraná. A execução do evento ficará sob responsabilidade 

dos escotistas das seções participantes. 

 

7. PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL 

 

A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, e é 

fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e 

agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos. 

Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam as orientações contidas no 

Capítulo 15 do P.0.R. 

 

8. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

 

 O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente 

documento. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação do Ramo, através do e-

mail: ramoescoteiro@escoteirospr.org.br. 
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Coordenadora do Ramo Escoteiro 
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Coordenador Adjunto do Ramo Escoteiro 

 

 

 

 

 


