
 

 

EDITAL DE CANDIDATURA 

ATIVIDADE REGIONAL DO RAMO PIONEIRO DO PARANÁ DE 2022 

 

Na qualidade de Comissão Regional Pioneira do Paraná, abrimos o presente edital 
para a submissão de candidaturas para sediar a atividade regional do Ramo Pioneiro do 
Paraná em 2022. As propostas enviadas para a COREPIO serão apresentadas no Fórum 
Regional Pioneiro, que se realizará durante o XXVI Congresso Regional Escoteiro. Lá, os 
pioneiros presentes votarão e escolherão a equipe de interesse que irá sediar a atividade. O 
Fórum ocorrerá na cidade de Curitiba - PR, no dia 26 de março de 2022. Existe ainda a 
possibilidade de o Fórum ocorrer de forma remota. As candidaturas devem ser enviadas via 
e-mail para corepio@escoteirospr.org.br impreterivelmente até o dia 20/03/2022. Não serão 
considerados documentos enviados após a data limite. 

No presente edital, serão aceitas duas modalidades de atividade regional, descritas 
abaixo: Mutirão Pioneiro ou Interclãs. 

 

● Mutirão Pioneiro: Para sediar um mutirão regional pioneiro, é necessário que 
a equipe de interesse envolvida desenvolva um projeto prévio a ser 
apresentado no Fórum Regional Pioneiro. O projeto prévio deve conter/prever: 
 

○ Comissão organizadora do evento 
■ Nome(s) do(s) Grupo(s) Escoteiro(s) envolvido(s) 
■ Nome(s) do(s) Clã(s) envolvido(s) 
■ Nome(s) do(s) membro(s) da equipe de interesse 

○ Local  
■ Onde  
■ Endereço  
■ Fotos  

○ Atividade Comunitária como foco principal do evento 
■ Incentivamos as equipes de interesse a desenvolver propostas 

de atividades comunitárias variadas e atrativas. 
○ Atividades de Integração  

■ Atividade para os Mestres  
■ Bases de integração/jogos para os jovens  

○ Cerimônia de integração entre os jovens em sua última atividade no 
Ramo Pioneiro e jovens em sua primeira atividade no Ramo Pioneiro 
(a ser desenvolvida pela COREPIO) 

○ Sugestão de Data  
○ Fogo de Conselho 
○ Programação Prévia 
○ Projeto de Segurança  
○ Projeto Financeiro  
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■ Custos Apurados 
■ Fontes dos Recursos 

 

● Interclãs: Para sediar um Interclãs, é necessário que a equipe de interesse 
envolvida desenvolva um projeto prévio a ser apresentado no Fórum Regional 
Pioneiro. O projeto prévio deve conter/prever: 

 

○ Comissão organizadora do evento 
■ Nome(s) do(s) Grupo(s) Escoteiro(s) envolvido(s) 
■ Nome(s) do(s) Clã(s) envolvido(s) 
■ Nome(s) do(s) membro(s) da equipe de interesse 

○ Local  
■ Onde  
■ Endereço  
■ Fotos  

○ Atividade Comunitária 
■ Incentivamos as equipes de interesse a desenvolver propostas 

de atividades comunitárias variadas e atrativas. Entretanto, esse 
não deve ser o foco do Interclãs 

○ Atividades de Integração como foco principal 
■ Atividade para os Mestres (palestra, etc.) 
■ Atividades externas (como turismo, por exemplo) 
■ Bases de integração/jogos para os jovens  

○ Cerimônia de integração entre os jovens em sua última atividade no 
Ramo Pioneiro e jovens em sua primeira atividade no Ramo Pioneiro (a 
ser desenvolvida pela COREPIO) 

○ Sugestão de Data  
○ Fogo de Conselho 

○ Programação Prévia 
○ Projeto de Segurança  
○ Projeto Financeiro  

■ Custos Apurados 
■ Fontes dos Recursos 

 

Ambas as atividades devem apresentar Plano de Segurança destacando as medidas 
necessárias para a prevenção do contágio pela COVID-19, respeitando as orientações 
vigentes dos órgãos de saúde do estado e município e o Protocolo atual dos Escoteiros do 
Brasil para o retorno das atividades escoteiras presenciais. 

 

 

 



 

 

Curitiba, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Maria Clara Pitol Prado de Sousa 

Presidente da COREPIO 2021/2022 

 


