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Apresentação 

O ano de 2021 é um ano bastante especial para o Ramo Sênior, pois marca a 
comemoração dos seus 75 Anos de boas atividades, desafios e aventuras. É um 
momento de celebrar junto a todos aqueles que fazem parte do Ramo ou que em 
algum momento já passaram por ele e guardam boas lembranças. 

Como parte dessa importante celebração, a Madrugada Sênior é uma atividade especialmente 
pensada para sêniores e guias de todo o Brasil. Os jovens participantes serão desafiados a entrar 
no universo da Rosa dos Ventos para desvendar charadas, tarefas e desafios. Será uma 
madrugada repleta de aventuras, com a cara do Ramo Sênior, e também uma oportunidade de 
fazer novas amizades com jovens dos quatro cantos do nosso país. 

A atividade será realizada online, com início na noite do dia 16/07 (sexta-feira) e encerramento 
no dia 17/07 (sábado) no período da manhã. 

Programa da atividade 

O programa de atividades oferecerá uma aventura especial. Uma atividade marcante, para 
comemorar os 75 anos do Ramo Sênior no Brasil. Serão desenvolvidas oito bases de atividades, 
que poderão ser realizadas por patrulha, por equipe de interesse e até mesmo individualmente.  

Os jovens poderão escolher seu destino na plataforma “Rosa dos Ventos” e encarar diversas 
atividades durante uma madrugada divertida e desafiadora.  

A atividade terá início às 22h do dia 16 de julho, com encerramento previsto às 6h do dia 17 de 
julho.  

As bases de atividades serão descritas no Boletim 2.  

Participação 

A atividade é destinada exclusivamente à jovens do Ramo Sênior, 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 válido. 

A participação no evento é possível para jovens registrados no Ramo Sênior, com idade entre 14 e 
17 anos na data do evento. 
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Inscrições 

Para se inscrever você deve estar com seu registro escoteiro válido e realizar sua 
inscrição no Paxtu.  

Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado por ele. 

As VAGAS SÃO LIMITADAS. As inscrições vão até o dia 08/07! 

Não perca a oportunidade, acesse o Paxtu e garanta já sua inscrição.  

Taxa do Evento  

A taxa de inscrição é no valor de R$25,00 e inclui: 1 distintivo, que será enviado diretamente para 
a Unidade Escoteira Local. 

Distribuição dos custos: 

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. 

Procedimentos não previstos  

A coordenação do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos 
no presente documento ou qualquer excepcionalidade. 

Taxas bancárias / Custos administrativos e 
operacionais

R$10,00

Kit Participante (1 Distintivo + logística de envio) R$6,00

Servidor e sistemas para operacionalização do 
evento

R$5,00

Contingência R$4,00

TOTAL R$25,00
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Informações complementares  

Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em contato com 
eventos@escoteiros.org.br 

Curitiba, 11 de junho de 2021. 

Leonardo de Almeida Morgado 
Coordenador Nacional do Ramo Sênior 

Patricia Madudeira Castro de Paula 
Coordenadora Geral do Evento 

mailto:eventos@escoteiros.org.br
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