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EXTRA - EXTRA! 
As inscrições ainda estão abertas - são as últimas horas - e as vagas estão 
encerrando, mas ainda dá tempo de se inscrever! 

Nossa aventura acontecerá online pela Plataforma Zoom. O link será en-
viado a todos os participantes inscritos, pelo e-mail cadastrado no Meu 
Paxtu, no dia anterior.

CERIMÔNIA DE ABERTURA
A cerimônia de abertura é sempre uma grande festa, e acontecerá às 10:30 
do dia 17 de julho de 2021. Trinta minutos antes, a sala do Zoom será aberta 
para que a grande aglomeração online aconteça e os encontros e reen-
contros também possam começar.

ATIVIDADES PRÉVIAS
A Aventura Escoteira Online ainda nem começou, mas nós já podemos 
começar: 

Vamos pesquisar um pouco mais sobre os países do Cone Sul? Junte sua 
patrulha e comece a pesquisar sobre as curiosidades dos países, compar-
tilhem em uma plataforma online (Instagram, Padlet, Mural), fotos, curiosi-
dades, vídeos, pontos turísticos, clima, etc.
Preparem as câmeras, filmadoras, figurinos… porque vamos precisar! 
Consultem também o Doc. Encargos de Patrulha Online: Para tempos 
de distanciamento social. https://www.escoteiros.org.br/wp-content/up-
loads/2020/04/ENCARGOS-DE-PATRULHA.pdf
 

JANTAR FESTIVO
As patrulhas serão desafiadas a realizar um Jantar Festivo em Patrulha 
*CADA UM NA SUA CASA*, contendo prato principal, acompanhamentos e 
sobremesa, de um país do Cone Sul a sua escolha, previamente alinhado 
com o chefe da patrulha. Criatividade para as caracterizações, assim como 
decoração dos ambientes também contarão. 
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FOGO DE CONSELHO - SARAU 
Nosso Fogo de Conselho será um Sarau! O que é isso, chefe? Nada mais é 
que um encontro festivo para cantarmos, dançarmos e apresentarmos um 
ESQUETE! Mas esse esquete é especial. Tem que contar um causo, uma 
história típica de algum país do Cone Sul.

PARTICIPAÇÃO DOS ADULTOS 
Os adultos inscritos no evento como Escotistas atuarão como facilitadores 
na realização das atividades nas patrulhas. Serão responsáveis por acom-
panhar o desenvolvimento e boa condução auxiliando na validação dos 
itens para a conquista da Insígnia do Cone Sul.
Pioneiria - Materiais Necessários

Serão necessários alguns materiais específicos para algumas atividades 
durante o evento, por isso, enviamos previamente para que possam deixar 
tudo preparado para o dia de nossa Aventura.

PALITOS DE CHURRASCO
BARBANTE
COLA BRANCA

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
A cerimônia de encerramento será um breve até logo, que se iniciará às 
10:30 do dia 18 de julho de 2021 e terá a duração de 30 minutos. Se prepare 
para cantar aquela canção que aquece nossos corações e nos lembra que 
somos uma grande fraternidade mundial.

HORÁRIOS
Durante o primeiro dia de atividade (17), o almoço de sábado terá um in-
tervalo de noventa minutos, iniciando às 12:00 e retornando as atividades 
às 13:30. 

Às 16:00, acontecerá um intervalo de trinta minutos, retornando as ativi-
dades às 16:30.
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O encerramento do primeiro dia acontecerá às 22:00, para que possamos 
descansar e a alvorada no dia seguinte acontecerá às 07:00. Se quiserem 
montar aquela barraca ou apenas dormir no saco de dormir para ter o 
gostinho de acampamento, será demais! Manda selfie! 
Composição das Tropas e Patrulhas

Cada tropa será formada por 4 patrulhas, cada uma com 9 jovens e 4 es-
cotistas que as acompanham, totalizando 40 pessoas. Um dos escotistas 
será designado como chefe da tropa.

Os jovens vivenciarão as atividades da Aventura Escoteira Online por meio 
de seus TERRITÓRIOS, tropas e  especialmente patrulhas. Ainda que a 
Aventura seja desenvolvido à distância, a vida em equipe deve ser fortale-
cida e preservada. É de suma importância o envolvimento dos monitores 
na operação das atividades. Sempre que possível devem ser repassadas 
a eles informações pertinentes ao funcionamento das atividades, lhes 
atribuindo responsabilidades compatíveis com sua idade e maturidade.

Serão respeitadas as patrulhas completas oriundas da base, cabendo a or-
ganização do evento estabelecer a composição de patrulhas e tropas que 
se apresentem incompletas. 

A organização do evento divulgará a composição das tropas até dia 14/07, 
em boletim específico.

Os intervalos entre os módulos de atividades devem ser preservados e, 
ainda que os jovens realizem as atividades desde suas casas, os horários 
de alimentação e repouso devem ser respeitados.

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 am-
biente virtual. Sempre que necessário, de forma adicional aos integrantes 
da equipe de serviço, os escotistas podem ser convocados a apoiar na 
aplicação das atividades dos módulos.

Manter os jovens motivados para participar das diversas atividades, viven-
do aventuras dentro de suas próprias casas será um grande desafio, por-
tanto necessitamos do apoio e animação de todos para que essa Aventura 
Escoteira seja um verdadeiro sucesso.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre 
em contato com eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 09 de julho de 2021

Elisa Garcia Goe
Coordenadora Nacional do Ramo Escoteiro

Gabriel Fonseca
Coordenador da Aventura Escoteira Online
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