
Aos quinze dias do mês de janeiro de 2011 na sede do Grupo Escoteiro (GE) 

Tiradentes  (107-SP),  localizado  no  Parque  Dr.  Fernando  Costa  (Parque  da  Água 

Branca),  foi realizado o Encontro de Mestres e Escotistas do 9o Distrito  Escoteiro - 

Lapa,  cuja  ata  foi  redigida  pela  Mestra  Pioneira  Ana  Paula  de  Mattos  Arêas  Dau, 

coordenadora do Ramo Pioneiro no 9o Distrito, e será divulgada a todos os presentes e 

aos interessados. Estavam presentes Ana Paula, Marcos Dau e Mauro Mota, Mestra e 

Assistentes  do  GE  Tiradentes,  Ester,  Ruth  e  Lílian,  Mestra  e  Escotistas  do  GE 

Araguaçu, Robson e Damiso, Diretor Presidente do Distrito e Pioneiro do GE Quarupe, 

respectivamente, representando a Mestra Lea do Grupo citado, Janete, Mestra do GE 

Tabapuã  e  Rosângela,  Nilton  e  Richard,  Escotistas  do  GE  Palmeiras,  em  fase  de 

implantação.

O Encontro foi iniciado às 13 horas e 35 minutos com uma oração, seguida por 

uma rápida  apresentação  dos  presentes.  O  Diretor  Robson  justificou  a  ausência  da 

mestra Lea, como decorrência de problemas de saúde. A seguir, foi tratado o primeiro 

item da pauta, o levantamento do número de pioneiros e jovens em fase de transição 

(antiga  ponte  pioneira)  nos  grupos  representados  no  encontro.  De  acordo  com  os 

presentes, o GE Tiradentes conta atualmente com 3 pioneiros (1 deles atuante) e dois 

jovens em fase de transição, o GE Tabapuã possui 2 pioneiros, O GE Araguaçu conta 

com 5 pioneiros e três jovens em fase de transição, O GE Quarupe possui 4 pioneiros e 

1 jovem em fase de transição e o GE Palmeiras, por estar ainda em fase de implantação, 

não  possui  jovens  nesta  faixa  etária.  O Diretor  Robson comentou que  o  GE Águia 

Branca possui dois jovens em fase de transição, mas que o mesmo ainda não possui Clã. 

Há dois Escotistas que poderiam retornar ao grupo para assumir o Clã, mas ainda não há 

nada definido a respeito. Este caso deve ser acompanhado de perto pelo Distrito. Sendo 

assim, o Distrito conta hoje com 14 pioneiros e 8 jovens em fase de transição.

O segundo  item da  pauta  tratava  da  expectativa  dos  presentes  em relação  à 

atuação do Distrito. A escotista Rosângela menciona que está em fase de captação de 

jovens, por possuir apenas uma Alcatéia iniciando as atividades. Comenta que as ações 

do GE Palmeiras frisarão a atração de sócios do Clube Palmeiras e de alunos de escolas 

próximas, como o Colégio das Américas. Para isso, ela espera contar com a ação do 

Distrito  na  realização  de  atividades  escoteiras  nestes  locais.  O  Assistente  Marcos, 

também coordenador Adjunto do Ramo Pioneiro no Distrito, comenta que uma parte 

importante  para  o  desenvolvimento  dos  jovens  no  Clã  é  que  eles  não  tenham  a 

1



responsabilidade de serem chefes de seção nos seus GEs. O máximo de atuação destes 

jovens  em  outras  seções  deveria  se  ater  a  serem  Assistentes  ou  preferencialmente, 

instrutores.  Ele  menciona que falta  um pouco de amadurecimento de atividades  dos 

Clãs,  principalmente  aquelas  que  possam proporcionar  ao  jovem um sentimento  de 

orgulho em ser pioneiro. Além disso, deve ser feito um esforço para aumentar o número 

de jovens nos Clãs. Em sua opinião, o Distrito deveria atuar nesta direção, promovendo 

atividades motivadoras e atraentes. As Mestras Janete e Ester do Araguaçu comentam 

que seria bem interessante  ter  um acampamento distrital  direcionado para pioneiros. 

Ambas  comentam que  o  fato  de  pioneiros  sempre  serem “staffs”  em atividades  de 

outros ramos é  decepcionante para  os jovens.   O pioneiro “D.A.”  comenta que um 

acampamento  pioneiro  também  serviria  para  fortalecer  os  laços  de  amizade  e 

cooperação  entre  os  pioneiros  dos  grupos  do  Distrito.  A  realização  de  atividades 

próprias para os pioneiros foi citada pelo Diretor Robson, que mencionou ainda ser 

possível a realização de uma programação própria para os pioneiros em atividades mais 

gerais,  como o  ELO (Escoteiros  Locais  em Operação).  O escotista  Nilton  reitera  a 

necessidade  de  um acampamento  no  Distrito  e  de  oficinas  periódicas  distritais  que 

serviriam como base para treinamento dos pioneiros.

O terceiro  item da  pauta  tratava  da  escolha  da  data  para  realização  de  uma 

Távola Pioneira Distrital. A data sugerida pela coordenação foi 16 de abril, por ser uma 

data  não  coincidente  com  atividades  Distritais  e  Regionais  do  Ramo.  A  data  foi 

aprovada por unanimidade pelos presentes. O local ainda está por ser definido, mas duas 

opções foram mencionadas: O espaço já utilizado pelo Distrito em outras atividades, 

localizado  na  Av.  Amador  Bueno  e  o  Centro  de  Treinamento  (CT)  do  Palmeiras, 

oferecido pela Escotista Rosângela. Também ainda está por ser definido o coordenador 

da atividade.

O  quarto  item  da  pauta  tratava  da  participação  do  Distrito  nas  Atividades 

Regionais.  A primeira  atividade  citada  foi  a  Pré-Vigília,  que  será  realizada  no  GE 

Tiradentes em caráter distrital. Em vista da realização do ARP (Acampamento Regional 

de Patrulhas) no mesmo final de semana proposto para a realização da pré-Vigília, 25 de 

junho, esta foi transferida para o final de semana seguinte, dia 02 de julho. Desta forma, 

espera-se  obter maior participação dos  jovens em fase de  transição.  Outra  atividade 

comentada  foi  o  Congresso  Pioneiro.  Um  dos  grandes  problemas,  levantado  pelos 

presentes, é a falta de incentivo de participação dos jovens nesta atividade e da falta de 
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preparo destes para as discussões nos fóruns desta atividade. Neste ponto, a Escotista 

Ruth  e  o  pioneiro  “D.A.”  sugeriram  a  realização  de  um “Pré-Congresso”  Pioneiro 

Distrital, para que os jovens possam se preparar para as discussões que serão levantadas 

no Congresso. Esta idéia ainda deve ser amadurecida antes desta atividade ser alocada 

no Calendário Distrital. A última atividade comentada foi o Dracopio (Dia Regional de 

Ação Comunitária Pioneira). Esta é uma atividade regional pioneira de 2o semestre, mas 

a  programação  é  definida  por  projetos  elaborados  individualmente  por  Clãs  ou por 

Distritos. Uma vez que o tema sugerido para a atividade só é divulgado com um mês de 

antecedência,  foi  acertado  entre  os  presentes  que  seus  grupos  deveriam  fazer  um 

levantamento das  comunidades  e instituições no entorno dos seus GEs ao  longo do 

semestre. Desta forma, quando o tema deste ano for divulgado, já estarão disponíveis 

dados sobre possíveis ações de 1 dia que podem ser realizadas como projeto único no 

Distrito.

O quinto item da pauta seria de Assuntos Gerais. Um dos assuntos tratados foi a 

realização de um acampamento distrital pioneiro, comentado no segundo item da pauta. 

Duas  datas  foram  sugeridas  para  a  realização  do  acampamento:  uma  no  primeiro 

semestre, 7 e 8 de maio e outra no segundo semestre, 3 e 4 de setembro. O local ainda 

deve ser definido. Ficou acertado que até dia 12 de fevereiro os Clãs devem indicar (por 

e-mail para a mestra Ana Paula) que data preferem e o que eles gostariam que fosse 

tratado no acampamento. Este acampamento será preparado pelos Mestres do Distrito, 

mas a segunda edição deste, em 2012, será preparada pelos pioneiros.

Por fim, seguindo o item de Assuntos Gerais, foi acordado que os Encontros 

Distritais de Mestres devem ocorrer de 3 em 3 meses. Sendo assim, o próximo encontro 

será realizado no dia 10 de abril no GE Palmeiras. Para este encontro, a presença deve 

ser confirmada com 2 semanas de antecedência. Os interessados devem enviar e-mail 

para a Mestra Ana Paula.

Sem mais assuntos a serem discutidos, foi feita a oração final do Encontro e este 

foi oficialmente encerrado.
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