
4º Zap Zap Ramo Sênior

2018

1. Aspectos Gerais
O Zap Zap Sênior é uma atividade descentralizada, ou seja, 
cada patrulha poderá realizar as atividades em sede ou no 
local escolhido por sua patrulha, desde que tenha acesso à 
um aparelho celular com conexão de internet. 
Essa atividade tem por objetivo promover a integração, 
intercâmbio e confraternização dos seniores/guias e 
escotistas, incentivando o desenvolvimento da cidadania 
dos jovens, na busca de conhecimentos gerais, e 
estimulando, ainda, a cooperação entre os elementos 
da patrulha. Tem a finalidade de promover atividades 
intelectuais e diversificadas na prática do Escotismo, 
cooperando como instrumento do programa educativo 
através das redes sociais, tão utilizadas pelos jovens.

2. Data
Dia 05 de maio de 2018 (sábado), com início previsto às 
14h30 e término previsto às 17h30. 

3. Participação 
3.1) Poderão participar do 4º Zap Zap Sênior os jovens 

com registro escoteiro válido, como membro de Tropa 
Sênior/Guia, incluindo também os jovens que estiverem no 
período de transição.  
3.2) Os jovens deverão participar organizados em 
patrulhas, com, no máximo, 6 (seis) elementos, 
obrigatoriamente, acompanhados por um Escotista 
responsável durante toda a realização da atividade.
3.3) Caso a atividade ocorra fora da sede da Unidade 
Escoteira Local (UEL), os jovens participantes deverão 
apresentar autorização devidamente assinada pelos seus 
responsáveis legais e pela Diretoria da UEL.

4. Desenvolvimento da 
Atividade 
4.1) A atividade acontecerá através do aplicativo WhatsApp 
e consistirá de desafios lançados pela organização do 
atividade na data prevista, com tempo determinado para 
sua realização. Os desafios serão enviados ao número de 
telefone fornecido pela patrulha, no dia da atividade.
4.2) Os desafios guardarão relação com a progressão 
pessoal do Ramo Sênior, especialidades escolhidas pela 
organização da atividade e perguntas de conhecimentos 
gerais.
4.3) As tarefas deverão ser enviadas pelo aplicativo 
WhatsApp no número que será fornecido às patrulhas 
cadastradas, na manhã do dia do atividade.
4.4) Toda a patrulha deverá estar no mesmo ambiente 
durante a realização da atividade (desenvolvimento de 
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competências sociais).
4.5) É importante ter acesso à internet no local escolhido 
pela patrulha. Cada patrulha deve estar portando pelo 
menos dois aparelhos de celular com acesso à internet, um 
para recebimento de perguntas e envio de dúvidas e outro 
para envio de respostas.

5. Inscrições e Aquisição de 
Distintivos 
5.1) A inscrição deve ser feita exclusivamente via PAXTU 
ADMINISTRATIVO, por patrulha, tropa ou UEL, das 0h de 30 
de março de 2018 até às 23h59 do dia 30 de abril de 2018, 
e a patrulha deve enviar ficha de composição de patrulha 
(anexo I) para o e-mail ramosenior@escoteirossp.org.br, 
com cópia para programa@escoteirossp.org.br até às 23h59 
do dia 1º de maio de 2018.
5.2) Após a realização da atividade, será disponibilizado via 
Meu Paxtu, avaliação da atividade, para jovens e adultos, 
que ficará disponível por 15 dias no sistema. Ao responder 
esta avaliação, os participantes terão acesso, em sua ficha 
individual, ao certificado digital de participação. 
5.3) Não haverá custo para a inscrição na atividade.
5.4) O valor do distintivo da atividade será cobrado a parte 
e é opcional. Deverá ser solicitado após a realização da 
atividade, via PAXTU ADMINISTRATIVO, área de Eventos, 
“Aquisição de distintivos do ZAP ZAP Sênior 2018”, das 0h 
de 09 de maio a 06 de junho de 2018. 

5.4.1) O valor unitário de cada distintivo é de R$ 4.00 
(quatro reais), e só será permitida compra a partir de 
seis unidades. 
5.4.2) O prazo de entrega dos distintivos é de até 40 
dias após o encerramento do período de aquisição dos 
distintivos, via malote da UEL. 

6. Critérios de Avaliação e 
Premiação 
6.1) A Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo 
Sênior fará a conferência e validação das respostas e vídeos 
recebidos em até uma semana após o término da realização 
da atividade.
6.2) Após a avaliação, a Equipe Regional de Programa 
Educativo do Ramo Sênior irá divulgar, na página “Ramo 
Sênior - São Paulo” no Facebook, as patrulhas classificadas 
nos dez primeiros lugares.
6.3) Cada membro da patrulha vencedora irá receber como 
prêmio uma pederneira, que será enviada para a UEL via 
malote.

7. Atividades e Especialidades 
O Zap Zap Sênior servirá como uma oportunidade para que 
os jovens possam: 
a) Realizar atividades das suas respectivas progressões;
b) Cumprir requisitos de especialidades;
c) Realizar atividades de Insígnias de Interesse Especial;

d) Desenvolver a cidadania;
e) Desenvolver as suas dimensões física, intelectual, do 
caráter, espiritual, social e afetiva;
f ) Ter a oportunidade de colocar em prática a Lei e 
Promessa Escoteiras.

8. Divulgação da Atividade 
8.1) Todo jovem devidamente registrado, autoriza a 
União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS 
NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de 
Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, 
bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, a utilizar-
se das suas imagens e voz, ou daquele que representa ou 
assiste, captadas durante atividades escoteiras, ou a elas 
relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando 
o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme 
previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto da UEB. 
8.2) Durante a realização da atividade, a Equipe Regional 
de Programa Educativo do Ramo Sênior sugere que postem 
fotos em suas redes sociais utilizando a #RamoSêniorSP. 

9. Considerações Finais 
9.1) Todas as situações não contempladas neste 
Regulamento serão discutidas, caso a caso, pela Equipe 
Regional de Programa Educativo do Ramo Sênior. 

Mais Informações
Dúvidas sobre programa da atividade
Coordenação do Ramo Sênior dos Escoteiros do Brasil – 
Região de São Paulo  
E-mail: ramosenior@escoteirossp.org.br 

Dúvidas sobre inscrições na atividade
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – 
Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre aquisição de distintivos e 
pagamento de boletos 
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – 
Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

Acompanhe as novidades da atividade pelo site 
www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Ramo 
Sênior – São Paulo.

William Holland
Coordenador Regional do Ramo Sênior
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