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Apresentação

“A Caçada: Em busca do Rastro Misterioso” é uma grande atividade especialmente planejada 
para lobinhos e lobinhas de todo o Brasil, que acontecerá no dia 18 de julho de 2021, através de 
plataformas digitais. 

Tema

O folclore brasileiro, suas lendas, personagens e tradições são o pano de fundo da caçada mais 
emocionante dos últimos tempos. Em um acampamento, os lobinhos encontrarão uma pega-
da desconhecida. Ao seguirem essa pegada para tentar descobrir do que se trata, terão a opor-
tunidade de entrar em contato com a cultura folclórica de nosso país e de desenvolver habili-
dades em diversas áreas. À medida que vão sendo realizadas as propostas, online e offline, os 
lobinhos receberão pistas que os farão avançar na investigação, até que possam desvendar o 
mistério.

Programa da atividade

A atividade terá início às 10 horas (horário de Brasília) com abertura oficial através da platafor-
ma Zoom. O encerramento está previsto para às 18h30, também através do Zoom.

Para cada uma das lendas apresentadas, a exploração virtual trará também propostas de ativ-
idades a serem realizadas longe das telas. Haverá um resgate de jogos e cirandas do folclore 
brasileiro para que os lobinhos envolvam também os familiares na atividade. 

Durante o percurso para tentarem descobrir quem, ou o que, deixou o rastro misterioso, os 
lobinhos compartilharão suas produções e haverá interação com as demais Alcateias. A etapa 
final será desvendar o mistério, ao vivo, durante a cerimônia de encerramento.

Participação

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 obrigatorie-
dade do Registro Institucional válido.
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a) Jovem - A participação no evento como “jovem” é possível para os nascidos entre 
18/01/2014 e 18/07/2010 (deve ter completado, no mínimo, 6,5 anos até o dia 18 de julho de 
2021, e não pode ter completado 11 anos antes do dia 18 de julho de 2021).

b) Escotista – A participação na Caçada como “escotista” é permitida para os adultos que 
atendam aos seguintes requisitos:

 
• 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 de sua 
UEL. 

c) Equipe de Serviço - ES – A participação como membro da “Equipe de Serviço” é possível 
para adultos que atendam aos seguintes requisitos:

 
• 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. As tarefas e funções da Equipe de Serviço, bem como a seleção 
de seus membros, serão definidas pelos organizadores da atividade e informadas oportuna-
mente.

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. 
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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:

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

Uso de Imagem 

Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de ima-
gens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de pro-
moção 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 ma-
terial 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 docu-
mento ou qualquer excepcionalidade.
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Informações complementares 

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

Curitiba, 10 de junho de 2021

Leonardo Furtado Vieira
Coordenação Nacional do Ramo Lobinho

Maria Carolina Colnago Delboni
Coordenadora Geral do Evento
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