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Atividade
A ARPio 2021 é uma atividade do ramo pioneiro da Região Paraná e será realizada de
maneira online devido a atual e presente pandemia. De maneira interativa e dinâmica, os
jovens irão realizar atividades comunitárias e atividades na data do evento que
acontecerão via plataformas de vídeo chamada, e ocorrerão workshops para os mestres
com intuito de atingir todas as esferas do ramo pioneiro e tornar um evento que agregue
tanto aos jovens quanto aos mestres.

Inscrições
INSCRIÇÕES JÁ INICIADAS!
Encerramento das inscrições: 10 de novembro de 2021
Os participantes devem realizar a inscrição através do site oficial escoteiro PAXTU
paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu e o número de inscrições são limitadas a 250 jovens.
Para escotistas, permite-se a participação, desde que tenham inscritos de seu clã. A
necessidade de limitação de inscrição para jovens decorre da capacidade da plataforma.
Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado por ele.

Atividade Comunitária
A atividade se inicia com a proposta de atividades prévias com cunho comunitário a
serem realizadas pelos jovens em seus clãs. Devem ser realizadas a partir do momento do
boletim 2 com as instruções até a data do evento.
Escolha uma das seguintes atividades comunitárias abaixo para realizar:
1) Realizar doação de sangue
2) Ajudar uma seção de seu grupo escoteiro ou divulgar o ramo pioneiro em outras
seções de seu grupo escoteiro
3) Desenvolver e executar uma atividade comunitária com seu clã ou com demais clãs
4) Realizar uma palestra em seu grupo escoteiro sobre alguma área da saúde
5) Propor e executar juntamente com seu grupo escoteiro a arrecadação de roupas,
calçados, brinquedos, ração de animais. E destinar a Defesa Civil, Hospital Cruz
Vermelha ou outras entidades
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Fique atento ao boletim 3 que terá o link de cadastro de sua atividade comunitária ao qual
deverá inserir fotos, breve explicação e nome da entidade destinada.
ATENÇÃO!
Essa atividade prévia faz parte do cronograma de atividade e deve ser realizado pelos
inscritos no evento. Dentro de nossa programação de atividade na data do evento cada
clã irá falar em uma roda de conversa a atividade comunitária realizada.
Aguarde mais informações no boletim 3.
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