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Ramo: Pioneiro 

Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 

Explicação sobre o tema:  
É uma excelente ferramenta para o escotista conhecer ainda mais seus jovens e poder orientá-los nos 
pontos que necessitam ser aprimorados para a sua formação. Para os pioneiros, é importante que 
saibam como são vistos. Todas essas observações ajudarão a aprimorar ainda mais suas qualidades e 
os farão avaliar os pontos a melhorar nas suas condutas e personalidade.  
 
Local: Sede do grupo escoteiro 

Duração: A duração vai variar muito da quantidade de pioneiros do clã. 
Recursos materiais necessários: 

• Flip chart ou painel de papel pardo; 
• Pincel atômico; 

 
Recursos humanos necessários: 1 escotista e no mínimo 2 pioneiros (não há máximo). 
Preparação prévia: os escotistas deverão levar o material necessário e escolher o local adequado 
na sede para a realização da atividade. 
 
Programação: 
00:00 – Abertura da reunião 
00:15 – Jogo quebra-gelo (escolhido e dirigido pelos próprios pioneiros) 
00:20 – Dinâmica 360º 
02:20 – Jogo (escolhido e dirigido pelos próprios pioneiros) 
02:25 – Encerramento da reunião. 
 
Descrição Da Atividade (Dinâmica 360º) 
Cada pioneiro receberá uma folha e terá que anotar, dentre todos os membros do clã, as suas 
qualidades e os pontos a melhorar. Após este registro, cada pioneiro terá uma folha do flip chart onde 
serão registrados os depoimentos de todos. Cada pioneiro lê o seu comentário sobre a pessoa da vez 
e o mediador faz as anotações. Quando todos tiverem lido, a pessoa que está sendo citada poderá 
fazer suas observações, dizendo se concorda ou discorda e o que pretende fazer para melhorar ou 
continuar sendo como é.  
Depois de todos os relatos e os devidos registros, o mediador faz um apanhado geral ressaltando o 
que cada um tem de melhor, incentivando que busquem sempre melhorar como pessoa, perante si e 
também perante os demais.  

Reunião elaborada por: Marlene Carvalho Publicada em: 08/05/14 
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