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APRESENTAÇÃO
O MutPio Virtual será uma atividade de integração específica para o Ramo 
Pioneiro, uma excelente oportunidade para fortalecer o Ramo Pioneiro, bem 
como para reforçar o sentimento de pertencimento à grande Fraternidade 
Mundial Escoteira. 

Pretendemos que o MutPio Virtual seja, além de ser um ambiente de 
amizade e integração, um lugar que permita que os jovens vivam uma 
experiência de aprendizagem relevante, oferecendo um espaço de informação, 
conscientização e comprometimento que contribua nos seus projetos pessoais 
de vida e na construção de um mundo melhor. 

Será realizada no dia 28 de agosto de 2021, através de plataformas digitais. 
Reserve esse dia todinho na sua agenda!!

PROGRAMA DA ATIVIDADE
1 – Programação da atividade

PERÍODO DA MANHÃ - MÓDULO ATIVIDADE COMUNITÁRIA

10H30 - PIOLIVE

12H00 - PAUSA PARA ALMOÇO

13H30 - ABERTURA DO EVENTO

14H00 - MÓDULO INTERNACIONAL

15H30 - INTERVALO + PIOLLIVE

16H00 - MÓDULO PROJETOS

17H30 - MÓDULO ESPIRITUALIDADE

18H30 - INTERVALO + PIOLIVE

19H00 - MÓDULO TEMPERO ESCOTEIRO

20H30 - ENCERRAMENTO DO EVENTO

21H00 - FESTA
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2 – DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE ATIVIDADE

MÓDULO ATIVIDADE COMUNITÁRIA

No período da manhã teremos o desenvolvimento das atividades comunitárias. 
Não haverá momento determinado para o início delas, mas se encerrarão 
com a pausa para o almoço às 12h00. Além disso, teremos o PioLive ocorrendo 
simultaneamente a partir das 10h30 e encerrando também na pausa do 
meio-dia.
Para o desenvolvimento desta atividade, organize-se com seu clã ou equipe 
de interesse, ou até mesmo sozinho, se preferir. Planeje uma atividade na 
qual possa servir a comunidade local.
O ideal é que esta atividade seja realizada na manhã do sábado, dia 28 
de agosto. No entanto, devido às peculiaridades das ações, as atividades 
comunitárias poderão ser realizadas em data prévia, sendo o sábado (28) 
pela manhã o prazo final.
Lembre-se de registrar a atividade com fotos e vídeos!
Pelo Paxtu Administrativo do clã, criem uma atividade fora de sede “Ação 
comunitária – MutPio Virtual Nacional” para deixarem registrados a atividade 
comunitária!

SUGESTÕES DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
Seguem algumas sugestões de atividades comunitárias que podem ser 
realizadas de forma segura:

ARRECADAÇÃO POR DRIVE-THRU

Realizar um drive-thru é uma forma simples de fazer uma arrecadação 
seguindo as diretrizes e recomendações de prevenção à COVID-19.
Para isso, procurem na sua comunidade um público específico que necessite 
de algum tipo de doação, como escolas, asilos, ONGs, etc. Entre em contato 
e descubram quais as necessidades da instituição e que tipo de arrecadação 
mais precisam (alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, 
roupas, ração para animais, máscaras, entre outros).
Em seguida, marquem uma data e local para fazer o drive-thru. Criem 
postagens em redes sociais convidando as pessoas para participarem da 
campanha.
É interessante organizar escalas de horários para que pelo menos dois ou 
três participantes estejam presentes durante toda a arrecadação, evitando 
aglomerações. Além disso, deixem bem claro que se trata de um drive-thru 
e, portanto, os interessados em ajudar devem apenas levar os produtos e 
não permanecer no local.
Também vale a pena buscar apoio com outras entidades ou empresas, 
como em mercados, ou pedir que alguma emissora local compartilhe as 
informações sobre o evento.
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CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

Não importa a época do ano, doação de sangue é sempre importante e pode 
salvar muitas vidas. Com isso em mente, que tal organizar uma campanha 
de conscientização e doação de sangue com seu clã?
Primeiramente, organizem-se e descubram quais os pontos de coleta de sangue 
na sua cidade, os horários de funcionamento e qualquer restrição específica 
por conta da pandemia. Em seguida, façam postagens compartilhando essas 
informações e incentivando a todos a doarem sangue.
Também é importante compartilhar informações sobre os procedimentos 
e restrições quanto a doação. 
Cada membro do clã que doar sangue pode compartilhar nas redes sociais 
para incentivar os demais.
É valioso frisar que TODOS OS TIPOS SANGUÍNEOS SÃO IGUALMENTE 
IMPORTANTES. 
Palestras são uma ótima forma de ensinar e tirar dúvidas sobre o tema. 
Aproveitem esta chance para convidar um especialista, como um enfermeiro, 
técnico de enfermagem, técnico laboratorial, ou qualquer um que trabalhe 
em hemocentros ou outros pontos de doação de sangue, para realizar uma 
palestra em sua UEL ou comunidade local de modo a esclarecer informações 
sobre doação de sangue e conscientizar os participantes.

CONFECÇÃO E DOAÇÃO DE MARMITAS

Uma forma de ajudar sua comunidade local é confeccionando e doando 
marmitas para pessoas em situação de rua.
Organizem-se para a compra dos ingredientes e demais utensílios para a 
preparação dos alimentos. Uma questão importante é levar em consideração 
a elaboração de um cardápio que seja nutritivo e que considere alergias 
comuns antes de decidirem o que será preparado.
No dia em que forem preparar as marmitas, lembrem-se das precauções 
sobre a COVID-19 e utilizem toucas, máscaras e lavem bem as mãos sempre 
que possível.
Busquem apoio da prefeitura e de associações que já prestam esse tipo de 
serviço, como igrejas e ONGs, para saberem onde irem e melhor distribuir 
as marmitas.

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

Muitas pessoas podem se sentir solitárias e, em tempos de crise, isso se 
torna ainda mais intenso. Por isso, uma opção bem interessante de atividade 
comunitária é a realização de apresentações artísticas em locais como lar de 
idosos, abrigo institucional, casa lar, ou outra instituição de sua preferência.
Para isso, procurem quais instituições da sua localidade podem ser visitadas 
levando em conta a situação atual. Depois, pensem em quais apresentações 
o clã pode preparar, sendo elas canções, danças, show de mágica, show de 
comédia, esquetes, desenhos, contação de histórias, declamação de poesias, 
entre outros. Pensem fora da caixa!
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Contatem a instituição e marquem uma data e horário que atenda às 
necessidades de todos.
Chegado o dia D, lembrem-se de manter o distanciamento e os demais 
cuidados necessários.

PIOLIVE

Teremos momentos distintos onde a equipe de organização estará ao vivo 
com diversas atividades. Além disso, compartilharemos momentos registrados 
pelos participantes, como fotos e vídeos das atividades comunitárias.

MÓDULO INTERNACIONAL

Contaremos com a presença de pioneiros de outros países. Esta é a 
oportunidade perfeita para trocar experiências de forma divertida. Quem 
sabe não é uma oportunidade para o planejamento de uma Insígnia? 

MÓDULO PROJETOS

A proposta deste módulo é tratarmos a elaboração dos projetos de forma 
mais profissional desde a elaboração até a execução dos projetos pioneiros.  
Além disso, teremos um Banco de Projetos onde poderão compartilhar 
seus projetos finalizados ou em andamento, sejam eles de IBP, equipes de 
interesse ou de Clãs.
https://escoteirosdobrasil.padlet.org/escoteirosdobrasil/mutpio2021projetos

MÓDULO ESPIRITUALIDADE

Guiado pelo Coordenador Nacional de Espiritualidade, David Beraha, teremos 
um bate-papo a respeito de espiritualidade. 

MÓDULO TEMPERO ESCOTEIRO

Os momentos de refeições unem as pessoas. Pensando nisso, o pioneiro e 
chef Felipe Mesti, do projeto Tempero Escoteiro, separou diversas receitas 
para que possamos ter um jantar delicioso em Clã, em família e até mesmo 
para quem esteja sozinho se presenteie com um jantar caprichado. 
Não sabe cozinhar? Não se preocupe, o Chef está preparando vídeos para que 
sigam todos os passos e tenham uma experiência gastronômica inesquecível. 
Teremos opções para vegetarianos, veganos, celíacos e intolerantes à lactose, 
pratos um pouco mais elaborados como alguns de preparo mais rápido. 
Felipe também estará ao vivo para auxiliar a todos nas dúvidas culinárias. 
Permitam-se!! 
Os ingredientes e as demais informações estarão disponíveis no caderno 
da atividade. 
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FESTA

Coordenada pelo Pioneiro Bruno Coelho, será um momento de confraternização 
com diferentes atrações. Vamos diminuir a distância entre nós nesse momento 
de descontração. 

Informações mais detalhadas sobre os módulos e atividades estarão disponíveis 
no caderno da atividade.

3 - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE 
A PANDEMIA
Atenção!

A COVID-19 continua sendo um problema de saúde pública e, portanto, deve 
ser tratada como tal. Sendo assim, atente-se às seguintes diretrizes quando 
for realizar sua atividade comunitária e demais atividades presenciais: 

•   Todos os participantes devem utilizar suas próprias máscaras o 
tempo todo. É importante que todos tenham máscaras reservas 
caso algum imprevisto aconteça.
•  É crucial que todos lavem as mãos sempre que possível. No 
entanto, se não for possível, é importante utilizar álcool em gel. 
Todos devem utilizá-lo para higienizar suas mãos antes e depois 
de tocarem qualquer objeto de uso público, como chaves, canetas, 
caixas, entre outros.
•  Aferição de temperatura por termômetro infravermelho 
(pirômetro).
•   Apertos de mão e qualquer outro tipo de contato físico devem 
ser evitados. Todos devem manter uma distância mínima de pelo 
menos 1,5m o tempo todo.
•  As atividades devem ser realizadas, de preferência, em local 
aberto ou com boa ventilação.
•  Recomenda-se que pessoas de grupos de risco não participem 
presencialmente de nenhuma atividade.
•   Recomenda-se que pessoas que apresentem algum sintoma 
da COVID-19 em até duas semanas antes da atividade, ou ainda 
pessoas que tiveram contato com alguém que apresentou algum 
sintoma da COVID-19 em até duas semanas antes da atividade, 
não participem de nenhuma atividade presencial.
•    Outras medidas determinadas pelas Regiões Escoteiras, pelos 
estados, pelos municípios, pelas Unidades Escoteiras Locais, ou 
ainda por qualquer outra autoridade devem ser respeitadas.

Para mais informações sobre a segurança nas atividades presenciais, acessem: 
https://transformarparacrescer.org.br/protocolo_de_retorno_e_anexos

6

https://transformarparacrescer.org.br/protocolo_de_retorno_e_anexos


BOLETIM 2
INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre 
em contato com o Setor de Evento’s pelo email: eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 13 de agosto de 2021

Ana Filipa Nazareth G. Simão
Coordenadora Nacional do Ramo Pioneiro

7


