CLÃ PADRÃO 2021
OBJETIVOS
O Clã Padrão tem por objetivo estimular, orientar e integrar os
pioneiros na condução das atividades dentro dos seus grupos
escoteiros, bem como criar parâmetros para os clãs entenderem se
estão se desenvolvendo a contento.

FUNCIONAMENTO
Ao decorrer do ano, cada clã fará sua própria avaliação
considerando os parâmetros apresentados neste documento. Há as
atividades obrigatórias, sem os quais o clã não está apto a receber a
premiação; e também há as atividades optativas e os desafios, que
determinarão a pontuação final. Ao final de seus ciclos, os clãs
enviarão a documentação comprobatória de cumprimento das tarefas
à Comissão Regional Pioneira do Paraná para serem avaliados.
Todos os itens devem ter sido realizados e/ou concluídos durante o
ano de 2021 para que sejam considerados válidos. Os clãs que
atingirem a pontuação necessária, receberão o reconhecimento no
Fórum Regional Pioneiro de 2022.

Solicitamos aos clãs o envio da documentação e planilha de
pontuação ao e-mail corepio@escoteirospr.org.br com as
assinaturas do Presidente da COMAD, do Mestre Pioneiro e do
Diretor Presidente do Grupo Escoteiro. A confirmação de
recebimento deverá ser enviada aos clãs em até 3 dias, caso isso
não ocorra, entrem em contato com qualquer membro da COREPIO.

CRONOGRAMA

Dia 01/10/2021

Dia 20/12/2021
Data Final para o
envio da
Documentação

Divulgação do
Clã Padrão

A Divulgação do
Resultado será no
1º Fórum Regional
Pioneiro de 2022

OBSERVAÇÃO
Todas as atividades a serem realizadas devem estar de acordo com
as orientações da Organização Mundial da Saúde, da União, do Estado e
dos decretos Municipais que viabilizam ou não as atividades em modelo
presencial/ híbrido de acordo com a União dos Escoteiros do Brasil, da
União dos Escoteiros do Brasil Região Paraná e da Unidade Escoteira
Local. Fiquem atentos à realidade da sua cidade e UEL.

PONTUAÇÃO

Número de Membros no Clã (ativos no PAXTU)

Pontuação Mínima

1 – 2 Pioneiros

3000 pontos

3 – 5 Pioneiros

3500 pontos

6 – 9 Pioneiros

4000 pontos

10 – 13 Pioneiros

5000 pontos

14 ou mais Pioneiros

6500 pontos

AVALIAÇÃO
A seguir consta a tabela com as Atividades Essenciais a serem
realizadas pelos Clãs para a conquista do Clã Padrão 2021. É necessário a
realização de ao menos 6 (seis) dos itens abaixo.

TAREFAS

ATIVIDADES ESSENCIAIS
AVALIAÇÃO
PONTUAÇÃO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO

1. Eleição de COMAD;

Ata de Conselho de Clã em que
está registrada a eleição da
COMAD ou imagem do PAXTU
em que esteja registrada a
eleição da COMAD.

200 pontos por eleição

2. Planejamento do Ciclo de
Programa;

Imagem do PAXTU em que
esteja registrado o planejamento
do Ciclo de Programa e ata de
Conselho de Clã em que se
tenha definido o Ciclo de
Programa OU documento do clã
em que esteja descrito o Ciclo de
Programa (calendário de
atividade ou semelhante).

400 pontos por ciclo planejado

3. Avaliação do Ciclo de
Programa;

Ata (ou documento similar) da
avaliação do ciclo de programa
anexada ou imagem do PAXTU
em que seja registrada a
atividade de avaliação do ciclo.

200 pontos por ciclo avaliado

4. Registro de todas as
atividades do Clã;

REGISTRO DAS ATIVIDADES
Imagens do PAXTU em que
estejam registradas todas as
atividades desenvolvidas pelo clã
no ano corrente.

200 pontos

5. Registro da ata de Reunião da
COMAD;

Imagens das atas das reuniões
da COMAD registradas no
PAXTU ou arquivo com as
próprias atas das reuniões.

200 pontos

6. Registro de atas do Conselho
de Clã;

Imagens das atas do Conselho
de Clã registradas no PAXTU ou
arquivo com as próprias atas das
reuniões.

200 pontos

7. Planejamento, execução e
avaliação de um Projeto
Individual ou por Equipe de
Interesse;
8. Realização da Vigília Pioneira.

ATIVIDADES PIONEIRAS
Documentos nos quais
contenham o projeto em si e o
relatório do que foi executado e
avaliação.
Vigília Pioneira registrada e a
programação da mesma no
PAXTU. Imagem para
comprovação.

300 pontos por projeto

300 pontos

A seguir consta a tabela com as Atividades Optativas a serem
realizadas pelos Clãs para a conquista do Clã Padrão 2021. Estes itens são
um complemento para a conquista da Pontuação Mínima.

TAREFAS

ATIVIDADES OPTATIVAS
AVALIAÇÃO
EFETIVO DO CLÃ

PONTUAÇÃO

09. Manutenção;

Lista de registros dos pioneiros
mostrando que seu clã manteve
o número de membros
registrados entre novembro do
ano anterior e novembro deste
ano.

500 pontos

10. Crescimento;

Lista de registros dos pioneiros
mostrando que seu clã aumentou
o número de membros
registrados entre novembro do
ano anterior e novembro deste
ano.

100 pontos por jovem a mais no
clã (é cumulativo com a
pontuação de manutenção, ou
seja, se seu clã cresceu ele
recebe a pontuação desta
categoria, bem como a
pontuação da categoria anterior).

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO
11. Treinamento da COMAD;

Registro no PAXTU.

200 pontos por treinamento (será
validado apenas um treinamento)

12. Criação ou Revisão da Carta
Pioneira;

Registro da ATA no PAXTU onde
conste a criação/ revisão da
Carta Pioneira.

200 pontos

13. Registro completo da
frequência nas atividades;

14. Publicação de fotos e/ou
vídeos nas redes sociais do clã;

REGISTRO DAS ATIVIDADES
Imagens do PAXTU com as listas
de frequência das atividades
registradas.

400 pontos

50 pontos por atividade
registrada. Não serão
Links para as publicações
contabilizadas várias publicações
anexados ao envio da pontuação no mesmo dia, apenas uma. As
do Clã Padrão.
mesmas deverão ser postadas
com frequência e não poderão
ser repetidas.
PROGRESSÃO PESSOAL

15. Pioneiros com Insígnia do
Comprometimento;

Registro no PAXTU.

100 pontos por pioneiro que
conquistou essa insígnia.

100 pontos por plano (conta
apenas uma vez por pioneiro, ou
seja, se ele elaborou e revisou
no mesmo ano, somente um
desses vai contar para a
pontuação).
150 pontos por pioneiro que
realizou a Cerimônia de
Investidura

16. Elaboração/revisão do Plano
de Desenvolvimento Pessoal;

Não consta avaliação.

17. Pioneiros Investidos;

Não consta avaliação.

18. Pioneiros com a Insígnia da
Cidadania;

Registro no PAXTU.

200 pontos por pioneiro que
conquistou essa insígnia.

19. Planejamento, execução e
avaliação de um Projeto de
Relevância para Insígnia de BP;

Documentos nos quais
contenham o projeto em si e o
relatório do que foi executado e
avaliação. Lembrem-se de
adequar-se à pandemia de
COVID-19 e seguir as
recomendações da OMS e UEB.

200 pontos por projeto.

20. Pioneiros com a Insígnia de
B-P;

Registro no PAXTU.

400 pontos por pioneiro que
conquistou essa insígnia.

21. Pioneiros com a Insígnia do
Cone Sul, Lusofonia ou
Aprender;

Registro no PAXTU.

300 pontos por pioneiro que
conquistou essa insígnia.

22. Participação no Curso
Avançado no Ramo Pioneiro;
23. Conclusão do Nível
Avançado no Ramo Pioneiro;
24. Participação no Curso
Intermediário (Básico) no Ramo
Pioneiro;

FORMAÇÃO DA CHEFIA
Cópia anexada de Certificado de
Participação do Curso Avançado
no Ramo Pioneiro (parte EaD).

150 pontos por mestre
participante.

Cópia anexada de Certificado de
200 pontos por mestre com nível
Conclusão de Nível Avançado no
concluído.
Ramo Pioneiro.
Cópia anexada de Certificado de
Participação do Curso Básico no
Ramo Pioneiro (parte EaD).

100 pontos por mestre
participante.

25. Conclusão do Nível
Intermediário (Básico) no Ramo
Pioneiro;
26. Participação no Curso
Preliminar;
27. Conclusão do Nível
Preliminar;
28. Conclusão de módulos e
oficinas no ano corrente;
29. Realização de Atividade com
outro Clã;
30. Realização de Acampamento
do Clã;

Cópia anexada de Certificado de
150 pontos por mestre com nível
Conclusão de Nível Intermediário
concluído.
(Básico) no Ramo Pioneiro.
Cópia anexada de Certificado de
Participação do Curso Preliminar
(parte EaD).
Cópia anexada de Certificado de
Conclusão de Nível Preliminar.
Certificados de participação dos
módulos anexados ao envio da
pontuação do clã padrão.
ATIVIDADES PIONEIRAS

50 pontos por mestre
participante.
100 pontos por mestre com nível
concluído.
50 pontos por módulo ou oficina
concluídos.

Registro no PAXTU.

100 pontos por atividade.

Registro no PAXTU.

200 pontos por acampamento.

31. Participação em Assembleia
de Grupo, Assembleia Nacional
Escoteira, Reunião da Diretoria
Regional e Reunião do CAN;

Não consta avaliação.

100 pontos por membro do Clã
participante.

32. Participação no II Fórum
Regional Pioneiro Online;

Não consta avaliação.

200 pontos por membro do Clã
participante.

33. Participação como delegado
em Assembleia Regional
Escoteira, Assembleia Nacional
Escoteira;

Relação de credenciados dos
delegados do evento onde
constam o(s) nome(s) do(s)
pioneiro(s) OU Ata que confirme
a nomeação do pioneiro como
delegado para o evento.

250 pontos por membro do clã
participante.

Boa Ideia criada.

150 pontos por ficha.

Não consta avaliação.

100 pontos por membro do clã
presente na atividade.

36. Participação em atividades
nacionais (MutPio Nacional);

Não consta avaliação.

100 pontos por membro do clã
presente na atividade.

37. Participação de Pioneiros e
Mestres no Encontro Mensal do
Ramo;

A ser conferido pelos corretores
via lista de presença realizada no
dia do Encontro.

150 pontos por participante.

34. Registro de Ficha Boa Ideia;
35. Participação em atividade
regional do Paraná (Jogos da
Fraternidade, Boas Energias);

38. Participação no Fórum
Regional de Jovens Líderes,
Fórum Nacional de Jovens
Líderes, Encontro Regional de
Jovens Líderes (Encontrinho) e
Encontro Nacional de Jovens
Líderes (Encontrão).

Não consta avaliação.

150 pontos por Jovem Líder
participante.

DESAFIOS
A seguir consta a tabela com os Desafios a serem realizados pelos
Clãs. Cada desafio vale 250 pontos. É necessário a realização de no mínimo
2 (dois) desafios para a conquista do Clã Padrão 2021, os demais
acumularão para a conquista da Pontuação Mínima.

NOME

DESAFIOS
TAREFA

VALIDAÇÃO

Doe Sangue, Doe Vida!!

Participar da Campanha de
Doação de Sangue proposta
pela COREPIO no Instagram.
Observação: mínimo um
participante, sendo cumulativos
50 pontos para as demais
doações.

Poste uma foto da doação
usando lenço escoteiro nos
stories marcando @corepiopr e
mande foto do Atestado de
Doação ou Certificado de
Doador.

Atividade Física

Realize com seu clã atividades
físicas semanais (Ex: caminhar/
correr em um parque, yoga,
aplicativos de exercícios, etc.) no
mínimo duas vezes na semana
no período de um mês. Dica:
continuem por mais três meses e
conquistem o item de progressão
F6. Online ou presencial,
dependendo da realidade do seu
clã.

Tire fotos de TODAS as vezes,
faça uma montagem com todas
elas e mande na Planilha de
Conferência.

Clube do Livro

Escolham um livro da preferência
de vocês e leiam ao mesmo
tempo. Após a conclusão da
Enviar o vídeo da resenha ou link
leitura, façam uma resenha
da postagem na Planilha de
conjunta do livro e gravem um
Conferência.
vídeo para a postagem nas redes
socias marcando @corepiopr.

Concurso de Mini Pioneirias

Realizar um Concurso de Mini
Pioneirias com seu clã (palitos de
churrasco, de dente, etc) postar
nas redes sociais marcando a
@corepiopr.

Enviar as fotos da atividade ou
link da postagem na Planilha de
Conferência.

Web visita

Realizar de forma online com um
clã pioneiro de outra cidade a
apresentação dos costumes e
pontos turísticos de suas cidades
ou região. Dica: Utilizem o
Google Earth.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade na Planilha de
Conferência.

Campanha Solidária

Realizar uma Campanha
Solidária de sua preferência
(drive thru, reforma, etc.) e postar
nas redes sociais marcando
@corepiopr.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade na Planilha de
Conferência.

Fogo de Conselho

Realizar ou participar de um
Fogo de Conselho.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade na Planilha de
Conferência.

Amigo Secreto

Realizar ou participar de um
Amigo Secreto (iFood, presente
virtual, etc.).

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade na Planilha de
Conferência.

Fórum Pioneiro

Realizar um debate entre seu clã Mandar uma escrita descrevendo
sobre um assunto de relevância,
como foi o debate e
podendo haver um convidado
considerações finais na Planilha
para condução do mesmo.
de Conferência.

Pioneiros Internacionais

Pedacinho Profissional

Realizar uma atividade com
pioneiros de outro país, afim de
conhecer seus costumes,
culturas e o escotismo no
exterior.
Realizar ou participar de um
debate sobre suas ambições e
sonhos profissionais,
compartilhando um pouco suas
profissões, o mercado de
trabalho, a graduação e
objetivos.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade na Planilha de
Conferência.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade além de uma
carta descrevendo as profissões
debatidas na Planilha de
Conferência.

Desafio da Caricatura

Realizar uma atividade onde
cada membro realize sua própria
caricatura que represente sua
personalidade (aspectos
positivos e negativos) e como
você é. Utilizem sua criatividade
e façam de uma forma dinâmica
e divertida.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade além das
caricaturas realizadas na
Planilha de Conferência.

Imersão Religiosa

Realizar um debate com pelo
menos três pessoas praticantes
de religiões diversas (podendo
ser jovens do clã ou de fora
dele).

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade além de uma
carta descrevendo as religiões
escolhidas na Planilha de
Conferência.

Cinedebate

Realizar uma noite de cinema do
clã, o filme deverá conter uma
crítica social a ser debatida logo
após o término do filme.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade além de uma
resenha do filme e os aspectos
debatidos na Planilha de
Conferência.

Atividade com outros ramos

Aplicar uma atividade para outro
ramo de seu Grupo Escoteiro.

Mandar prints, imagens, vídeos,
etc. da atividade na Planilha de
Conferência.

Zero Plásticos

Escolha um tipo de plástico que
você mais utiliza em seu dia a
dia (sacola, copo, embalagens,
canudo etc.) e fique um mês sem
utilizar este item.

Grave um vídeo falando sua
experiência e dificuldades após
esse um mês e poste nas redes
sociais marcando @corepiopr.
Enviar o link da postagem na
Planilha de Conferência.

Visita Histórica

Gravar um vídeo contando a
experiência e sobre a história do
Realizar com seu clã uma visita a local e poste nas redes sociais
algum local histórico do estado.
marcando @corepiopr. Enviar o
link da postagem na Planilha de
Conferência.

Tiktokers

Gravar um vídeo estilo TikTok
sobre o movimento escoteiro.

Postar o vídeo nas redes sociais
marcando @corepiopr. Enviar o
link da postagem na Planilha de
Conferência.

Visita Sede

Gravar um vídeo mostrando sua
sede contando um pouco sobre a
história de seu grupo.

Postar o vídeo nas redes sociais
marcando @corepiopr. Enviar o
link da postagem na Planilha de
Conferência.

Campanha de Divulgação do
Movimento

Realizar uma série de no mínimo
três postagens com informações
Mandar o link das publicações na
sobre o movimento escoteiro
Planilha de Conferência.
afim de fomentar a entrada de
novos jovens.

Dúvidas Pertinentes

1. Por que participar do Clã Padrão?
Além de ganhar um reconhecimento, as atividades e tarefas
propostas no Clã Padrão estabelecem critérios para avaliar se um clã
está desenvolvendo bem suas atividades. Então, ter padrões de
atividades pioneiras durante o ano que condizem com o Clã Padrão
significa que seu clã possui boas práticas e precisa continuar nesse
caminho. Atividades pioneiras durante o ano que não condizem com

o Clã Padrão precisam ser reavaliadas e refletidas em conjunto pelos
pioneiros do seu Grupo Escoteiro.

2. Quando um pioneiro participou de um evento como staff ou como
escotista, conta pontos para o Clã Padrão?
Não. Apenas eventos em que a participação seja como pioneiro
contam pontos para o Clã Padrão, pois staffs e escotistas não são
considerados pioneiros mesmo se estiverem nessa faixa etária.

3. Como deve ser feito o envio das atividades para a contabilização
de pontos?
Deve-se fazer uma pasta no Google Drive em que no título deve
conter o nome do clã e numeral do seu grupo. Nessa pasta deve
separar os documentos por subpastas com título o número do item,
contendo também nessa pasta as atividades obrigatórias. Enviar na
mesma pasta a planilha do Excel fornecida com as pontuações
devidamente preenchidas.
Fiquem atentos na forma que é descrita o envio das atividades, todo
e qualquer documento que não seguir os padrões estabelecidos não
será corrigido e poderá retornar para que o clã o refaça. Caso isso
aconteça, o clã terá um prazo de 48 horas para o reenvio
reformulado.

4. Como serão realizadas as conferências de cada item?
Os corretores levarão em conta a Planilha de Conferência
preenchida e assinada pelo presidente de COMAD, Mestre do Clã e
Diretor presidente do GE.
Os Clãs deverão inserir corretamente as documentações
solicitadas no PAXTU, bem como preencher com lealdade a Planilha
de Conferência.

Meios de Contato
Em caso de quaisquer dúvidas sobre o Clã Padrão, sobre a
Planilha de Conferência, validação de documentos ou qualquer
dificuldade, o Presidente de COMAD poderá entrar em contato com
qualquer membro da COREPIO 2021 via WhatsApp com o link
https://chat.whatsapp.com/LJsbTUTGBWuGxYgAEt9Duc
ou
Instagram @corepiopr.

Atenciosamente,

Comissão Regional Pioneira do Paraná
2021

