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Apresentação
A ARPio 2021 é uma atividade do ramo pioneiro da Região do Paraná e será realizada de
maneira online devido a atual pandemia. Serão contempladas atividades prévias de
cunho comunitário e atividades na data do evento para os jovens, por meio de
plataformas de videochamada e simultaneamente, ocorrerão workshops para os mestres
com intuito de atingir todas as esferas do ramo pioneiro e tornar um evento que agregue
tanto jovens quanto mestres.

Local e Data
Acontecerá do dia 19 a 21 de novembro de 2021, iniciando sexta-feira e finalizando no
domingo. A abertura do evento será realizada às 20:00 horas da noite do dia 19/11 e
encerramento às 15:30 horas da tarde do dia 21/11. Ocorrerá de maneira online utilizando
plataformas de videochamada.

Organização do Evento
A responsabilidade pela programação, organização e execução do evento é da União dos
Escoteiros do Brasil - Região do Paraná, inclusive pela composição do Comitê
Organizador, formado por uma Equipe de Atividades do Ramo Pioneiro.

Proposta Educativa
A Atividade Regional Pioneira do Paraná – ARPio, está fundamentada nos princípios do
Movimento escoteiro, e visa motivar os jovens a contribuírem com a formação de pessoas
comprometidas com a comunidade e na construção de um mundo melhor. Em clima de
amizade, confraternização, fraternidade escoteira, vida em equipe e serviço ao próximo,
bem como comprometimento com seus projetos de vida.
A atividade busca o viés em que os jovens participantes vivenciem os valores do
Escotismo, de maneira a descobrir a si mesmo, refletir sobre espiritualidade e o
desenvolvimento da autonomia, autoconfiança e iniciativa. A participação neste evento
será uma oportunidade para que os jovens ganhem experiências pessoais marcantes.

Programa da atividade
Para os jovens: A atividade se inicia com a proposta de atividades prévias de cunho
comunitário, feitas em conformidade com a Resolução DEN 004/20 a serem realizadas
pelos jovens em seus clãs e serão iniciadas a partir da divulgação do boletim 2. Já as
demais atividades serão desenvolvidas ao decorrer na data do evento, e serão Atividades
de Integração entre os pioneiros.
Para os mestres: Com intuito de atingir todas as esferas do ramo pioneiro, serão ofertados
4 workshops para mestres com temas diversos, simultâneos ao evento para jovens.
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Participação
A atividade é destinada aos membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam
vinculados a uma Unidade Escoteira Local e que estejam ativos no Movimento Escoteiro,
nas seguintes categorias de participação:
Jovem: A participação no evento como “jovem” é possível para integrantes do Ramo
Pioneiro, bem como para aqueles em período de transição para esse Ramo.
Mestre/Escotistas: A participação no evento como “escotista”, é permitida para os adultos
que atendam os seguintes requisitos:
I - Possuam idade igual ou superior a 21 anos na data da atividade;
II - Estejam registrados na categoria “Escotista” do Ramo Pioneiro, em seu cadastro
no PAXTU;
III - Terem realizado o Curso de Proteção Infanto juvenil e de Cyberbullying,
disponíveis em EAD no site dos Escoteiros do Brasil.

Inscrições
Início das inscrições: 23 de setembro de 2021
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.

Normas
O ARPio é um momento de encontro virtual e amizade, marco dos valores propostos pela
Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas
pela Organização Geral, será aplicada a medida apropriada, podendo, inclusive, culminar
na exclusão do participante.

Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura
e encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o
uniforme ou vestuário escoteiro.
Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a
integridade dos participantes, sejam psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Os
participantes devem manifestar respeito mútuo.
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Uso de Imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o
direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do
evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros
do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais
em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja material
promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

Proteção Infantojuvenil e Cyberbullying
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto 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.O.R.
O cuidado para a manutenção de um ambiente virtual saudável aos jovens é de
responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, para tanto é obrigatório a
realização do curso em EAD de Cyberbullying para poderem atuar de forma firme,
apropriada e imediata em práticas associadas ao cyberbullying como injúria, difamação,
constrangimento ilegal, ameaça, extorsão entre outros.

Procedimentos não previstos
A coordenação do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente
documento ou qualquer excepcionalidade.

Informações complementares
As informações sobre o evento são publicadas no site: escoteirospr.org.br/ARPio-2021 e
nas redes sociais oficiais da Região.
Para mais informações ou caso precise tirar dúvidas entre em contato com coordenação
do evento, pelos emails: atv.pioneiro@escoteirospr.org.br ou corepio@escoteirospr.org.br

Curitiba, 28 de setembro de 2021
IRINEU MUNIZ DE RESENDE NETO
Diretor-Presidente
União dos Escoteiros do Brasil – Região do Pananá

