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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 

A madrugada é sênior, um espaço especialmente pensado para você realizar atividades 
em três plataformas. Junte sua patrulha, tropa, equipe de interesse ou participe sozinho, 
você escolhe como quer encarar esse desafio. 

As três plataformas utilizadas durante o evento são as seguintes:  

1. ROSA DOS VENTOS: Plataforma que contém as oito bases. Por meio de um e-mail 
(cadastrado no paxtu) cada jovem receberá um link de acesso à plataforma Genial.ly, que 
estará desbloqueada das 22 horas do dia 16/07 até às 6 horas do dia 17/07. As bases de 
atividade serão realizadas por meio dessa plataforma. 

2. DANDO UM TEMPO NO JOGO: O menu inicial da atividade conterá o link que 
direcionará você para dentro da sala de bate-papo do zoom, ambiente monitorado, que 
permitirá um canal de conversa e interação durante a atividade. Um lugar legal para 
descansar e quem sabe fazer um novo amigo.  

3. QUAL SUA DÚVIDA? Cada base de atividade também contará com um link que 
direcionará o jovem para uma sala de Meet, onde dois escotistas estarão à disposição 
para ajudar e sanar dúvidas sobre a atividade.  Serão oferecidas oito salas de 
atendimento de dúvidas, uma para cada base.  
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AS BASES DA ROSA DOS VENTOS: 

• Mundo Sênior: Conheça o mundo maravilhoso dos seniores e guias, explorando as 
histórias que acontecem nas grandes atividades, encare os desafios e divirta-se com as 
baladas de cada época. Aqui a madrugada é sua! 

• Rolê dos Jamborees: Vamos fazer um rolezinho com nossas mascotes pelos 
Jamborees?  Desde a consagração de B-P como Chefe Escoteiro Mundial até a nossa 
próxima Aventura Sênior!! Entre palavras, códigos e imagens, conquiste sua passagem 
rumo ao futuro. 

• Rastros Extraterrestres: Alienígenas? Alienígenas? Alienígenas? Ajude nossos 
mascotes a desvendar os casos dos geoglifos mais misteriosos já vistos no planeta! 

• Outrora Sênior: Vamos revisitar o passado e os caminhos trilhados pelos sêniores e 
guias nos últimos 75 anos. Será que você conseguirá reconhecer o que temos no 
presente ao encarar o que foi vivido em tempos passados? 

• Ao Cair da Noite: Ao Cair da Noite é um jogo de suspense e sobrevivência, de imersão 
e descoberta. Ao Cair da Noite vai te colocar em apuros, para explorar um caminho 
misterioso.  

• Sênior Enrolados: um desafio que irá testar suas habilidades nos mais diversos nós 
usados no escotismo! 

• Meu Caro Watson: Que tipo de explorador você é? Rápido? Atencioso? Ou sênior? 
Prove, se você conseguir! 

• Passando e repassando:  com um dado e um tabuleiro, desafiamos você a passar, 
repassar ou encarar até chegar ao ponto final 
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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! Para saber mais informações sobre 
o evento, consulte o Boletim 1. 

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

Informações complementares  

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

Curitiba, 23 de junho de 2021. 

Leonardo de Almeida Morgado 
Coordenador Nacional do Ramo Sênior 

Patricia Madudeira Castro de Paula 
Coordenadora Geral do Evento 
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