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Ramo: Pioneiro 
 
Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 
 
Explicação sobre o tema:  
Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que 
determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e interagem com outros 
indivíduos e com o meio ambiente. Podemos afirmar que os valores humanos são valores morais 
que afetam a conduta das pessoas.  
 
Esta atividade pretende trabalhar os valores individuais dos pioneiros, de forma lúdica, respeitando a 
escala de valores de outras pessoas.  
 
Local: Sede escoteira. 
 
Duração: 3 horas 
 
Recursos materiais necessários: 

• Folha tarefa (em anexo – uma para cada participante); 
• Lápis e borracha; 
• Números de um a quinze para sortear. 
• Cheque fictício no valor de R$ 10.000,00 (um para cada participante) 

 
Recursos humanos necessários: Pelo menos um escotista para moderar a atividade.  
 
Preparação prévia: Não é necessária. 
 
Programa: 
00:00 – Abertura da reunião. 
00:10 – Jogo inicial 
00:30 – Leilão de valores 
02:30 – Confraternização (lanche, etc) 
03:00 - Encerramento 
 
Objetivos da atividade: 
• Levar o participante a identificar e verbalizar áreas de importância ou valor pessoal. 
• Agir em consonância com os valores que o inspiram. 
 
Descrição da atividade: 
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• Entregar a folha tarefa para cada participante (ver anexo abaixo).  
 

• Pedir-lhes para que hierarquizem seus valores preferenciais. 
 
• Após a distribuição do cheque, cada um distribuirá a quantia recebida dentre os valores, conforme 

sua ordem de importância, como julgar conveniente. As quantias deverão ser anotadas na coluna 
“quantia prevista”.  

 
• Começar o leilão, sorteando cada um dos itens, enquanto os participantes darão seus lances, 

partindo da quantia prevista. No decorrer do leilão esta quantia poderá ser alterada e o um novo 
valor anotado na coluna “meu lance”. 

 
 

• Preceder como num leilão comum. Cada participante devera anotar na coluna “lance vencedor” a 
quantia pela qual aquele determinado valor foi arrematado.  
 

• Terminado o leilão, o escotista deverá promover uma discussão sobre a experiência de cada 
participante, abordando os seguintes aspectos: 

 
o Qual a origem dos nossos valores pessoais? 
o Foi mais fácil escolher o valor mais importante ou o menos importante? Por quê? 
o Existem alguns valores nos quais você nunca tinha pensado antes? Quais? 
o Você mudou de opinião alguma vez? 
o Sua conduta é coerente com seus valores? Você age de acordo com os seus princípios? 

Exemplifique.  
o Sua postura durante o jogo foi coerente com seus valores pessoais? Qual foi a sua reação ao 

ganhar? E ao perder?  
 
Como avaliar esta atividade. 
 
A avaliação será feita pelo resultado do trabalho apresentado e pelo envolvimento dos participantes 
na atividade. 
 
Reunião elaborada por: Equipe Nacional do Ramo Pioneiro Publicada em: 08/05/14 
 
Anexos e dicas: 
 
• Evitar que a discussão sobre valores torne-se uma lição de moral, mas que ajude cada um a 

rever os seus valores e tomar as suas próprias decisões.  
 

• Durante a “disputa” pelos valores, o participante passa a comparar e se identificar com alguns 
participantes, posicionando-se e definindo os seus princípios. 

 
• É importante que o animador estabeleça um clima de competição semelhante a de um leilão 

verdadeiro. 
 
• Estimular todos os jovens a participar das discussões, sem forçá-los. 
 
 
FOLHA TAREFA (Leilão de Valores) 
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Ordem de 
Preferência 

Nº VALORES Quantia 
Prevista 

Meu Lance Lance 
Vencedor 

 1 Respeito a igualdade de todos os cidadãos. 
Princípio básico que tem o objetivo de manter a 
ordem social através da preservação dos direitos 
individuais e coletivos. (JUSTIÇA) 

   

 2 Aceitar diferentes opiniões ou comportamentos 
diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio 
social.  (TOLERÂNCIA) 

   

 3 Sentimento que alguma coisa bela desperta 
dentro de cada um de nós. 
Ex: Estar no Museu do Louvre, diante da 
Monalisa. (ESTÉTICA) 

   

 4 Ser um indivíduo de grande reconhecimento e 
popularidade. (FAMA) 

   

 5 Segurança financeira para toda a vida. 
(ESTABILIDADE) 

   

 6 Estar em plena atividade e desenvolvimento 
intelectual. (CULTURA) 

   

 7 Assumir um fracasso ou mesmo a realidade atual 
do infortúnio, do sofrimento ou da angústia. 
Enfrentar um obstáculo que parece 
intransponível.  (CORAGEM) 

   

 8 Refletir acerca dos diversos aspectos que 
envolvem um problema, antes de tomar uma 
decisão (PRUDÊNCIA).  

   

 9 Oportunidade para dirigir os destinos de uma 
nação. (LIDERANÇA) 

   

 10 Sentimento de obrigação moral de cooperar com 
os outros. (SOLIDARIEDADE) 

   

 11 Buscar estabilidade e crescimento no mercado de 
trabalho. (ASCENSÃO PROFISSIONAL). 

   

 12 Acumular significativa fortuna (RIQUEZA).    
 13 Espírito inventivo. (CRIATIVIDADE)    
 14 Compreensão do real sentido da vida. 

(SABEDORIA) 
   

 15 O indivíduo indo ao encontro de sua pequenez, de 
seu nada: onde não há mais nada, onde há mais 
que tudo. (HUMILDADE) 

   

 

 


