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1. Definição da atividade

O ZAP ZAP Sênior é uma atividade descentralizada, ou seja, cada patrulha poderá realizar as atividades 
em sede ou no local que escolherem, desde que tenha acesso a um aparelho celular com 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.

1.1. Dados das atividades

Local: Descentralizado, por patrulha

Data: 04 de maio de 2019 (sábado), com início previsto às 14h30 e término previsto às 17h30 

Público-Alvo: Poderão participar da Zap Zap Sênior 2019 os membros juvenis e escotistas do Ramo 
Sênior, com registro escoteiro válido, incluindo também os jovens que estiverem no período de 
transição.

Obs.: 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.

Investimento do participante: Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa 
do valor a ser pago por participante deve ser determinado pela organização da atividade.

Autorizações: Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da Unidade 
Escoteira Local só podem ser realizadas com autorização dos pais/responsáveis legais dos membros 
juvenis e da Diretoria de Grupo.
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2. Desenvolvimento das atividades
2.1) A atividade acontecerá através do WhatsApp e consistirá de desafios lançados pela organização do 
evento, com tempo determinado para sua realização. Os desafios serão enviados ao número fornecido 
pelas equipes como responsável pela patrulha, no dia do evento.

2.2) Os desafios guardarão relação com a progressão pessoal do Ramo Sênior, especialidades escolhidas 
pela organização da atividade e perguntas de conhecimentos gerais.

2.3) As tarefas realizadas deverão ser enviadas pelo aplicativo WhatsApp no número que será fornecido 
às equipes cadastradas, na manhã do dia do evento.

2.4) Toda a patrulha deverá estar no mesmo ambiente durante toda a realização da atividade 
(desenvolvimento de competências sociais).

2.5) É importante ter acesso à internet no local escolhido pela patrulha. Cada patrulha deve portar ao 
menos dois aparelhos de celular com acesso à internet: um para recebimento de perguntas e envio de 
dúvidas e um para envio de respostas.

2.6) Haverá tarefas que implicam a necessidade de postagem nas redes sociais (Facebook ou Instagram), 
portanto, as patrulhas devem possuir ao menos um membro com conta nessas plataformas. 

2.7) Lista de materiais a serem providenciados pela patrulha para realização da atividade: 

• Bandeirola da equipe
• Bandeira da UEL ou Tropa (pode ser um cartaz, caso não possua a bandeira)
• Cartolina, papel pardo, folhas de flip chart ou papel sulfite
• Canetinhas, canetões, tinta guache, giz de cera, lápis de cor ou materiais semelhantes
• 2 cabos solteiros com mais de 60 cm
• Terra e sementes de temperos (salsinha, coentro, manjericão, entre outros)
• Garrafas PET (de qualquer tipo ou tamanho) - 1 para cada elemento da equipe
• Tesoura
• Agulha grossa, prego ou material perfurante
• Materiais de primeiros socorros da patrulha (bandagem, ataduras, faixas, ou o que tiverem 

disponível). Não é necessário comprar. Pode-se utilizar materiais adaptados como papelão, panos, 
gravetos, etc.

• Luvas
• 2 bastões ou varas de bambu com aprox. 1,8m (1 deles pode ser o da patrulha)
• Linha ou barbante fino
• Palitos de churrasco ou gravetos finos
• Guia de bolso do Ramo para consulta (digital ou físico) - disponível para download em https://

www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ramo_senior_em_acao.pdf 
• App para montagem de vídeos ou fotos (VivaVideo, VideoMaker, entre outros) - pode ser baixado 

gratuitamente na Play Store
• Saco plástico ou saco de lixo

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ramo_senior_em_acao.pdf
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ramo_senior_em_acao.pdf
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3. Divulgação do evento

4. Inscrições e aquisição de distintivos

3.1) 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.

3.2) Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Sênior sugere 
que nas fotos postadas em suas redes sociais utilize as hashtags #ramoseniorSP e #zapzapsenior2019

3.3) A página no facebook do Ramo Sênior da Região Escoteira de São Paulo www.facebook.com/
ramoseniorsp e o Instagram @ramoseniorsp compartilharão e divulgarão fotos da atividade, recebidas 
nas redes sociais.

4.1) A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, via Paxtu Administrativo, por patrulha, tropa ou UEL, 
das 0h do dia 25 de março de 2019 até às 23h59 do dia 30 de abril de 2019, sem custo. A patrulha 
deverá enviar a sua composição para participar da atividade por meio do link abaixo até às 23h59 do 
dia 2 de maio de 2019: https://docs.google.com/forms/d/1ssB3K6RrNNMHSgOoFG3Uwrgn7EJReOwyHeT
Ukft-qwU/edit 

4.2) No dia do evento haverá um teste de conexão, no período da manhã, com os números cadastrados  
e a possibilidade de ajustes e mudanças de números, se necessário, deverão ser solicitadas até as 12h do 
dia do evento, via e-mail ramosenior@escoteirossp.org.br

4.3) Após a realização da atividade, será disponibilizado, via Meu Paxtu, a avaliação da atividade, 
para jovens e adultos, que ficará disponível por 15 dias no sistema para resposta. Ao responder esta 
avaliação, os participantes terão acesso, em sua ficha individual, ao certificado digital de participação. 

4.4) A aquisição do distintivo “Conecte-se, sempre na mente” correspondente à atividade  é opcional e 
poderá ser feita através do site: bit.ly/MeuKitEscoteiro

Observação:
• No dia do evento não utilize copos plásticos ou descartáveis! Pense no consumo consciente! Utilize 
canecas e utensílios reutilizáveis!
• Pense num cardápio saudável e natural como lanche da equipe durante o período da atividade, 
atentando-se à quantidade de lixo gerado e descarte correto. 

http://www.facebook.com/ramoseniorsp
http://www.facebook.com/ramoseniorsp
https://docs.google.com/forms/d/1ssB3K6RrNNMHSgOoFG3Uwrgn7EJReOwyHeTUkft-qwU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ssB3K6RrNNMHSgOoFG3Uwrgn7EJReOwyHeTUkft-qwU/edit
mailto:ramosenior%40escoteirossp.org.br?subject=
http://meukit.escoteirossp.org.br/
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5. Critérios de Avaliação e Premiação

6. Equipe de concepção da atividade

5.1) A Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Sênior fará a conferência e validação das 
respostas e vídeos recebidos em até quatro semanas após o término da atividade.

5.2) A Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Sênior irá divulgar os 10 primeiros classificados 
na página “Ramo Sênior - São Paulo” no Facebook e no perfil do Instagram @ramoseniorsp, após 
conclusão do item 5.1.

5.3) Cada membro da patrulha vencedora irá receber como prêmio um “lanterna de cabeça Onnight” que 
será enviada para a UEL via malote de correspondência.

5.4) Os desafios e competências trabalhadas durante o evento serão divulgadas até uma semana após o 
evento.

Coordenação Geral:
Mayra dos Santos Guidorizzi 
Silvania Bhering

Equipe/Colaboração: 
Cecília Raissa Prado dos Reis
Fabio Beu Ferreira
João Guilherme Dezotti
Julio César Osório
Laercio Xavier Júnior
Luiz Fernando Correa Garcia
Roberta Haydée Pereira
Rudner Lauterjung Queiroz
William Holland Pereira

Revisão:  
Daniela Bicudo Molinari
Fernanda Drumond

Diagramação: 
Sandra H. Veronese

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

Aquisição de distintivos e outros itens 
de enxoval 
Site: www.meukit.escoteirossp.org.br

Acompanhe as novidades da atividade pelo 
site www.escoteirossp.org.br e pela página no 
Facebook EscoteirosSP

Mayra dos Santos Guidorizzi
Coordenação Geral 

Silvania Bhering
Coordenação Geral 

Beatriz Reali
Diretora Regional de Programa Educativo

mailto:ramosenior%40escoteirossp.org.br?subject=
http://meukit.escoteirossp.org.br/
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp/

