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Ramo: Pioneiro 
 
Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 
 
Explicação sobre o tema:  
Faz parte do espírito do Ramo Pioneiro fazer viagens e com isso conhecer novos lugares, culturas 
distintas e realidades diferentes. Uma das grandes oportunidades que temos é de visitar outros 
países.  
 
Os projetos de viagem são os que mais servem para cobrir vários campos, já que a viagem pode 
compreender atividades de natureza e serviço, mesmo que essas atividades não tenham 
necessariamente a configuração de um projeto.  
 
A proposta dessa atividade é estimular os pioneiros a pensarem em um projeto de viagem para 
algum país da América do Sul, oferecendo também a oportunidade de conquistar a “Insígnia do 
Cone Sul”.  
 
A apresentação e avaliação de uma viagem são tão importantes quanto a sua realização. Em uma 
viagem, intervém diferentes atores: os jovens, seus escotistas, os pais, terceiros que abrem as 
portas, proporcionando contato e desejam posteriormente ouvir as experiências.  

 
Local: Sede escoteira.  
 

Duração: 5 horas 

 
Recursos materiais necessários: 

• Mapas de países da América do Sul; 
• Fotos de locais; 
• Diários de viagem; 
• Vídeos; 
• Guia de viagem; 
• Sites de viagem; 
• Sites de interesse (saúde, documentos, etc) 
• Projetor; 
• Notebook; 
• Internet no local. 
• Aparelho de TV e DVD 
• Cópia do filme Diários de Motocicleta 
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Recursos humanos necessários:  
• Agente de vigem ou turismólogo, para orientar os jovens sobre como montar um projeto de 

viagem. 
 

• Convidado especial: alguém que já tenha viajado para algum país da América do Sul 
(preferencialmente pioneiro, ex-pioneiro, alguém que possa relatar um projeto de viagem 
realizado como pioneiro) 

 
Preparação prévia: 
 

• Entrar em contato previamente com os convidados (agente de viagem, convidado especial, 
etc), confirmando data, hora e local da atividade. 
 

• Separar literaturas e mapas para serem utilizados durante a atividade. 
 

Em uma atividade anterior: 
 

• Em conjunto, o Clã Pioneiro deve assistir o filme “Diários de Motocicleta”. Para esse momento 
será necessária uma sala, com televisor, aparelho de DVD e espaço adequado para acomodar 
todos os participantes. Também recomendamos que sejam servidos refrigerantes e quitutes.   
 

• Após apresentação do filme, o escotista responsável deverá conduzir debate, centrando no 
porque é importante planejar uma viagem, quais as vantagens e o quão rica e inesquecível ela 
pode ser. A realização dessa atividade prévia motivará os jovens, gerando reflexão quanto a 
importância do planejamento e dará subsídios para elaboração de um projeto de viagem. 

 
Programa: 
00:00 – Abertura da reunião. 
00:10 – Jogo quebra-gelo. 
00:30 – Palestra convidado especial 
01:30 – Como organizar um projeto de viagem. 
03:00 – Organizando um projeto de viagem. 
04:30 – Confraternização / lanche coletivo 
05:00 – Encerramento. 
 
Objetivos da atividade: 
• Estimular a realização de um projeto do clã pioneiro, ou equipe de interesse, na área prioritária de 

viagem. 
 

• Estimular a conquista da Insígnia do Cone Sul.  
 
Descrição da atividade: 
 

• O escotista deverá convidar alguém, preferencialmente um pioneiro ou ex-pioneiro, que já 
tenha realizado um projeto de viagem. Essa pessoa ficará responsável em proferir uma 
palestra, contando como foi realizado o projeto, o roteiro, a captação de recursos, as 
facilidades, dificuldades e sua experiência durante a viagem. Importante que o convidado 
traga fotos, vídeos, mapas e outros materiais que tornem mais interessante a palestra. Os 
pioneiros devem ficar bastante à vontade para fazer perguntas e esclarecer dúvidas. 
 

• Com o auxílio de um profissional da área (agente de turismo), ou outra pessoa capacitada, os 
pioneiros deverão ser orientados sobre quais são os pontos a serem observados para 
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elaboração de um projeto de viagem, tais como: emissão de passagens, reserva em albergues 
e hotéis, documentos necessários, vacinas, visto, materiais necessários, medicamentos, 
roteiro, seguro de viagem, etc. 
 

• Utilizando mapas e guias de viagem, os pioneiros serão convidados a elaborar um projeto de 
viagem em algum país da América do Sul, considerando os aspectos acima abordados. O 
projeto deve ser factível, considerando o centro de interesse dos jovens, a data da viagem e a 
captação de recursos. Os escotistas e colaboradores deverão orientar e apoiar os jovens 
durante a elaboração do projeto. Na sequência, deverão ser agendadas outras reuniões para 
dar prosseguimento ao projeto. 
 

• Os escotistas deverão assegurar todo apoio necessário para que o projeto seja realizado. Pais 
e outros colaboradores podem ser convocados, caso haja necessidade. Os jovens também 
podem ser estimulados a entrar em contatos com escoteiros do país que irão visitar, de modo 
que possam articular possíveis hospedagens, visitas, confraternização, etc. 
 

 
Como avaliar esta atividade 
 

• Por meio da capacidade de planejamento, organização, coerência na tomada de decisões e 
implementação do projeto.  

 

Reunião elaborada por: Ilka Gallego Campos e Vitor Augusto Gay Publicada em: 08/05/14 

 
Anexos e dicas: 
 

• Essa atividade pode ser elaborada por uma Equipe de Interesse do próprio Clã Pioneiro. 
 

• O Guia do Projeto Pioneiro traz valiosas dicas para elaborar um projeto de viagem. 
 

• Com a execução do projeto, os jovens poderão conquistar a Insígnia do Cone Sul, 
conforme descrita abaixo: 

 
Insígnia do Cone Sul – Ramo Pioneiro 

Elaborar e executar um projeto de viagem para outro país do Cone Sul, considerando todos os 
aspectos operacionais, tais como: 

• Roteiro; 
• Transporte; 
• Documentos e vacinas necessárias; 
• Pontos a serem visitados; 
• Segurança;  
• Locais de hospedagem; 
• Contato com outros escoteiros; 
• Entre outros; 

Após a viagem, deverá ser apresentado por meio audiovisual todos os detalhes da aventura, 
indicando os principais aspectos culturais e geográficos do local visitado. 

 


