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1. NOME, DATA E LOCAL
• Nome: 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho (online)
• Data: 11, 12 e 13 de setembro de 2020
• Local: On-line, cada um na sua casa!!

2. TEMA DA CACADA: Mundo Digital Solidariedade Sem Fronteiras
As plataformas digitais podem e devem também ser utilizadas para conhecer, aprender, inspirar-se
e dividir os resultados. Por isso, tal como o 8º Jamboree Nacional Escoteiro reunirá escoteiros(as),
seniores, guias e pioneiros(as), Alcateias de todo o país também estarão unidas nessa grande
caçada em que as crianças, protagonistas do Ramo Lobinho, farão o Melhor Possível para minimizar o distanciamento social, adquirir novos conhecimentos sobre o Brasil, criar e fortalecer laços
de amizade.
Já acostumados a caçar na Jângal, lobinhos e lobinhas vão desbravar agora o território brasileiro e
sua imensa diversidade natural e cultural. Em cada período do dia, uma viagem a um bioma e muita
coisa a descobrir. Em cada bioma, mais aprendizados, mais experiências, mais partilhas.

3. PROPOSTA EDUCATIVA
Lobinhos e lobinhas de todo o Brasil têm vivido, nos últimos meses, um cenário desafiador. Devido
ao distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, toda a energia e a vitalidade das
crianças enfrentam limitações físicas, e as tão empolgantes caçadas ao ar livre deram lugar a atividades online. Nos quatro cantos do país, o Movimento Escoteiro vem oferecendo oportunidades
de aquisição de competências através dos meios virtuais.
Quatro anos após a primeira edição, que comemorou o Centenário do Ramo Lobinho, os Escoteiros
do Brasil realizam a 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho, em formato online, reunindo Alcateias de
todo o país em um fim de semana de integração, desafios, novos aprendizados e muita diversão.
Simultaneamente ao 8º Jamboree Nacional Escoteiro, a Caçada Nacional também deixará marcadas, na história, as “pegadas” de lobinhos e lobinhas que vêm superando adversidades e usando
a tecnologia para crescer com alegria, recebendo de seus escotistas todo o apoio para o alcance
do propósito do Escotismo; a formação de cidadãos úteis e responsáveis, capazes de assumir seu
próprio desenvolvimento.
A proposta educativa da 2ª Caçada Nacional é oferecer oportunidades para que as crianças conheçam virtualmente alguns dos principais biomas brasileiros, explorando seus aspectos naturais,
culturais, e conhecendo irmãos escoteiros de todo o país.
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De Leste a Oeste, de Norte a Sul
Em quatro módulos temáticos, que abordarão características da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, os lobinhos serão levados a caçar virtualmente, ou seja, investigar e descobrir paisagens, costumes, canções e outras expressões artísticas, além de curiosidades sobre
a prática do escotismo que lhes mostrarão um pouco dessa imensa Fraternidade cujas fronteiras
foram ainda mais expandidas pela tecnologia.
Conhecer online, fazer offline, compartilhar!
Em cada um dos módulos, a exploração virtual trará também propostas de atividades a serem
realizadas longe das telas, privilegiando o aprendizado pela prática e o envolvimento do ambiente
familiar em uma viagem que se realizará dentro de casa mas que transportará os lobinhos e lobinhas
pelas maravilhas do Brasil. O compartilhamento das produções e a interação com outras Alcateias
são a etapa final desse percurso.

AMAZÔNIA

CERRADO

CAATINGA

MATA
ATLÂNTICA

NATUREZA, CULTURA E ESCOTISMO

CONHECER ONLINE

FAZER OFFLINE

COMPARTILHAR
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4. PROGRAMA DE ATIVIDADES
A 2ª Caçada Nacional terá seu início oficial no dia 11 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h,
com a cerimônia de abertura, que será compartilhada com a do 8º Jamboree Nacional Escoteiro.
Da mesma forma, a cerimônia de encerramento está prevista para o dia 13 de setembro (domingo),
às 20h.
Na semana que antecede o evento, serão propostas aos lobinhos algumas breves atividades que
lhes ajudarão a conquistar a insígnia do evento, a Insígnia da Conexão.
No fim de semana da Caçada, cada módulo terá a duração de um período do dia (manhã / tarde),
e a programação será liberada no início do período. Assim, as crianças e suas famílias poderão se
organizar com flexibilidade para desfrutar de todo o Programa.
Os intervalos entre os módulos devem ser preservados e, ainda que as atividades aconteçam em
suas respectivas casas, os horários de alimentação e repouso devem ser respeitados.
SEXTA (11/09)

SÁBADO (12/09)

DOMINGO (13/09)

MANHÃ

Amazônia

Caatinga

TARDE

Cerrado

Mata Atlântica

Flor Vermelha

Encerramento / Grande
Uivo / Caça Livre (20h)

NOITE

Abertura / Grande Uivo
(20h)

5. PAPEL DOS ESCOTISTAS
Contamos com a colaboração dos escotistas no papel de educadores, apoiando e orientando os
jovens nas atividades, no acesso as diversas plataformas e ferramentas, bem como nos aspectos
de segurança no ambiente virtual. Sempre que necessário, de forma adicional aos integrantes da
equipe de serviço, os escotistas podem ser convocados a apoiar na aplicação das atividade.
Manter as crianças motivadas para participar das diversas atividades, vivendo aventuras dentro de
suas próprias casas será um grande desafio, portanto necessitamos do apoio e animação de todos
para que essa Caçada Nacional seja um verdadeiro sucesso.
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6. PARTICIPACAO
A atividade é destinada a membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados a uma
Unidade Escoteira Local e que estejam ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do
Registro Institucional correspondente ao ano de 2020.
a) Jovem - A participação no evento como “jovem” é possível para os nascidos entre 11/03/2013
e 13/09/2009 (deve ter completado, no mínimo, 6,5 anos até o dia 11 de setembro de 2020, e não
pode ter completado 11 anos antes do dia 13 de setembro de 2020).
b) Escotista – A participação na Caçada como “escotista” é permitida para os adultos que atendam
os seguintes requisitos:
• Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início da 2ª Caçada Nacional ;
• Estejam registrados na categoria “Escotista”, em seu cadastro no PAXTU;
• Possuam, preferencialmente, experiência na condução de alcateias do Ramo Lobinho;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do curso “Cyberbullying – Prevenção e Informações”, que
está disponível no Campo Escola Virtual - https://www.escoteirosead.org.br/. A inscrição como
“Escotista” está condicionada à existência de inscrições de crianças em seu grupo/Distrito para
formar uma matilha com no mínimo 4 crianças, para a qual será designado como responsável, e que
esteja cadastrado no PAXTU na categoria “Escotista” na data de montagem das alcateias.
c) Equipe de Serviço - ES – A participação como membro da “Equipe de Serviço” é possível para
adultos que atendam os seguintes requisitos:
• Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início da Caçada;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do curso “Cyberbullying – Prevenção e Informações”, que
está disponível no Campo Escola Virtual - https://www.escoteirosead.org.br/. A participação
como membro da “Equipe de Serviço” está condicionada às necessidades do evento e ao perfil
estabelecido para a função. Poderá ser previamente definido, ou não, qual será o setor de atuação
do membro da ES no evento, de acordo com as necessidades da coordenação. As tarefas e funções
da Equipe de Serviço serão definidas pelos organizadores da 2ª Caçada Nacional em um informativo específico.
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7. INSCRICOES
7.1 Participantes Associados
a) Procedimento de inscrição: A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo
sistema “Meu PAXTU”, e deve considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras
condições estipuladas neste documento e outros correlatos. Por meio do sistema “Meu PAXTU” o
participante poderá ter acesso a informações pertinentes ao seu processo de inscrição, tais como:
• Escolha da condição de pagamento (boleto ou cartão);
• Impressão do boleto bancário;
• Acompanhamento do pagamento efetuado;
• Autorização dos responsáveis via PAXTU, aceitando o termo de participação; e
A inscrição somente estará completa após:
• Verificação do Registro Institucional para o ano de 2020;
• Verificação do pagamento da taxa de inscrição; e
• No caso dos adultos inscritos como “Escotista” e “Equipe de Serviço”, da verificação do certificado de conclusão do curso em EaD.
b) Inscrição de associados de outra Associação Escoteira filiada à OMME, da Federação de Bandeirantes do Brasil e outras parceiras institucionais no evento:
A estrutura administrativa da associação parceira deverá autorizar a inscrição de participantes,
atestando a regularidade do interessado junto a sua associação para o ano de 2020.
• A inscrição deverá ser feita primeiramente com o setor de Eventos da União dos Escoteiros do
Brasil pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br e posteriormente será viabilizado acesso para preenchimento de ficha avulsa individual no PAXTU.
c) Taxa do Jamboree
• Opções de pagamento: o participante (Jovem, Escotista ou Equipe de Serviço) poderá optar por
qualquer uma das formas de pagamento, com o respectivo vencimento descrito abaixo:
R$ 25,00 com o pagamento via Cartão de Crédito ou Boleto Bancário
• O início das inscrições será no dia 20/07/2020 e poderão ser realizadas até 26 de agosto de 2020,
diretamente pelo PAXTU.
• O atraso no pagamento da taxa de inscrição acarretará cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao
mês, e estará sujeito ao eventual cancelamento da inscrição.
d) A taxa de inscrição tem a finalidade de cobrir os seguintes custos e despesas:
• Kit do participante composto de um distintivo do evento, materiais complementares serão disponibilizados via internet;
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• Despesas operacionais, tais como a criação e confecção de materiais de divulgação; despesas
postais referentes à Caçada(envio do Kit do Participante); despesas de telefone; taxas e custos
bancários referentes à cobrança de boletos bancários; materiais de escritório necessários ao
evento; aluguéis de equipamentos; aluguel de servidor específico e sistema para utilização durante
a 2ª Caçada Nacional.
e) Substituição de inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo,
até o dia 31/8/2020, sempre via PAXTU, com a anuência dos dois interessados, bastando ambos
estarem com registro e taxa de inscrição quitada.
f ) Desistência de participação individual: será aceita através do PAXTU, nas seguintes condições:
• Até a data de 31/07/2020 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os custos
administrativos no montante de 10% do valor total;
• Até a data de 26/08/2020 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os custos
administrativos/operacionais no montante de 30% do valor.
7.2 Participantes Externos
A 2ª Caçada Nacional um diferencial, é possível trazer amigos dos lobinhos para participar! As inscrições dos participantes que ainda não são associados aos Escoteiros do Brasil serão realizadas
pelas Unidades Escoteiras Locais. Saiba como:
a) As crianças indicam aos escotistas da Alcateia os amigos que desejam convidar;
b) A Unidade Escoteira Local realiza contato com a família e preenche uma ficha de “associado provisório”. Para isso:
1. Acesse o Paxtu/Administrativo
2. Clique em associados – Dados dos associados;
3. Clique em Novo associado provisório.
c) Após a ficha devidamente preenchida, siga os seguintes passos:
1. Clique em Registro Escoteiro – Resumo de registros;
2. Clique em novo lote de registro provisório;
3. Quando selecionar o participante, a mensagem de confirmação irá aparecer;
4. Clique em sim e finalize o lote.
Depois da finalização do lote, o setor de registro irá providenciar a liberação do participante.
Sugerimos que as Unidades Escoteiras Locais estabeleçam data final para as indicações para
gerar lote único com todos os convidados.
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d) A UEL deverá acompanhar a liberação do lote. Assim que o lote for liberado, o participante terá
um número de registro.
e) Já com o registro provisório em mãos, o escotista ou associado irá precisar entrar no Sistema
“Meu Paxtu” e se inscrever no evento, onde gerará automaticamente um boleto no valor de R$
25,00 para pagamento até 30/08, data em que se encerram as inscrições. Nesse valor já estão
inclusos o registro provisório e a inscrição.
f ) Em 31/08, caso não tenha sido feita a inscrição no evento (e seu respectivo pagamento), o registro provisório será automaticamente cancelado.
g) Após o encerramento da Caçada, o registro provisório específico para a inscrição do evento será
cancelado.

8. USO DE IMAGEM
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na
forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas
imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios
escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

9. PROCEDIMENTOS NAO PREVISTOS
O Comitê Organizador da 2ª Caçada Nacional decidirá quanto a procedimentos não previstos no
presente documento ou qualquer excepcionalidade.

10. MAIS INFORMACOES
Mais informações podem ser encontradas no site dos Escoteiros do Brasil: www.escoteiros.org.br
Curitiba, 21 de julho de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

