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Justificativa

Indicadores de Saúde e                                   
Referência Técnica para o Retorno

Distanciamento, Espaço Físico, 
Higienização, Cuidados e Monitoramento

Outros Cuidados nas Atividades Escoteiras

Comunicação com as Famílias e 
Adultos Voluntários



Manter  a saúde e  a  segurança  dos  associados  continua  sendo  uma  
prioridade  na  Região  Escoteira de São  Paulo  e  no Escoteiros do Brasil.  
O  retorno  das  atividades  escoteiras  presenciais  durante  a  pandemia  
do  novo  coronavírus  deve considerar medidas que diminuam o risco de 
contaminação.

Os cuidados descritos neste documento vão de encontro ao Ofício DEN 
394/2020, visando alinhamento com a responsabilidade social que é 
característica do Movimento Escoteiro.

 



Considerando a experiência recente na Região Escoteira de São Paulo, em que constatamos 
que há diferentes interpretações dos indicadores de saúde,  concluímos que seria viável delegar 
aos Comissários dos Distritos Escoteiros a responsabilidade de verificar a aplicação deste plano, 
em conformidade ao ofício DEN 394/2020, para o retorno das atividades escoteiras presenciais.

Com base nos  indicadores de saúde e governamentais, para  garantir a unicidade na ação e as 
melhores condições de segurança,  entendemos que a referência técnica para a  retomada das  
atividades escoteiras presenciais é a sua vinculação  ao  retorno das  aulas em todas as  escolas 
(municipais e estaduais). Nesse sentido, recomendamos que a retomada das atividades 
escoteiras presenciais ocorra 21 dias após o início das aulas presenciais nas escolas municipais  e 
estaduais, de ensino regular.

 



3.1. Distanciamento Social e Espaço Físico
As aglomerações não devem ser permitidas em qualquer local (ex: banheiros) e os participantes das 
atividades presenciais devem manter pelo menos 1,5 m de distância entre si – essa distância deve ser 
respeitada por todos os presentes na atividade (membros juvenis, adultos voluntários e outras pessoas 
não associadas ao Movimento Escoteiro).

O contato físico não deve acontecer (ex: jogos de contato, abraços ou cumprimentos), exceto em alguma
situação de emergência (que deve seguir os procedimentos de praxe dos Escoteiros do Brasil).

Os espaços ao ar livre devem ter a preferência para a realização das atividades presenciais.                           
Locais fechados devem ser bem ventilados e a distância mínima de 1,5 m deve ser observada em   
qualquer circunstância.

Caso o espaço físico disponível não permita a manutenção da distância mínima entre as 
pessoas, a atividade não deve ser realizada. Para isso, é recomendável verificar alternativas, como o 
rodízio das Seções na utilização do espaço físico da UEL e a realização de atividades online.

 



3.2. Higienização e Cuidados Profiláticos
O responsável pela UEL deve garantir que todos os cuidados com a higiene, desinfecção e profilaxia 
sejam adotados de forma planejada e efetiva. Além disso, deve garantir que todas as recomendações de 
sáude das autoridades do Estado e do Município sejam seguidas durante as atividades presenciais.
Máscaras apropriadas devem ser utilizadas, de forma correta, por todos os participantes da atividade 
presencial.
A limpeza e a desinfecção dos locais devem ser intensificadas e realizadas de forma apropriada entre 
cada atividade (ex: com a utilização de água e sabão), especialmente em superfícies utilizadas 
constantemente.
Todas as pessoas devem proceder a higienização constante de suas mãos, especialmente antes do início 
da atividade e ao seu final. A disponibilização de estrutura adequada para a lavagem das mãos com 
água e sabão e a disponibilização de álcool em gel (70%) para desinfecção das mãos são 
medidas necessárias. A programação da atividade presencial deve considerar tempo hábil 
para os participantes realizarem esse tipo de cuidado.
 



3.3. Monitoramento das Condições

O  responsável  pela  UEL  deve  garantir  que  todos  os  participantes  das  atividades  escoteiras  
presenciais realizem  uma  autoavaliação  de  suas  condições  de saúde para identificação  de  possíveis  
sintomas  da COVID-19.  No caso de membros  juvenis,  as suas respectivas famílias devem realizar essa  
avaliação individual nos mesmos.
Se alguma pessoa apresentar algum sintoma similar à COVID-19 ou se tiver tido contato com alguém 
que apresentou sintomas nas últimas duas semanas, ela não deverá participar da atividade escoteira 
presencial e deverá informar ao responsável pela UEL.
Pessoas com perfil de maior risco (ex: comorbidades) ou que convivem com pessoas com esse perfil 
(ex: parentes com mais de 60 anos de idade), devem evitar as atividades escoteiras presenciais. A UEL 
deve apoiar a participação dessa pessoa através de atividades escoteiras online.
Sempre que possível, é recomendável a verificação de temperatura corporal sem contato 
físico dos participantes antes de iniciar uma atividade presencial.
 



4.1. Uso de objetos e equipamentos
Todos os objetos e equipamentos compartilhados devem ser desinfetados antes e depois 
do seu uso, ou, sempre que possível, o uso compartilhado deve ser evitado.

4.2. Alimentação
O compartilhamento de bebidas e de alimentos não deve acontecer durante as  
atividades. Refeições do tipo “self- service” não devem ser realizadas.

4.3. Acantonamentos ou pernoites não devem ser realizados.
 



O responsável pela UEL deve garantir que todos os participantes das atividades escoteiras  
presenciais conheçam as condições e as medidas necessárias para  o retorno com  segurança.  
Também  deve  garantir que todos conheçam os riscos de participar das atividades antes da 
disponibilização de uma vacina contra a COVID-19.

O responsável pela UEL deve garantir que seja realizado um controle de presença dos 
participantes nas atividades presenciais.

Caso  algum  participante  (ou  um  membro  da  mesma  unidade  familiar) apresente  sintomas  
similares à COVID-19 em até duas semanas depois de uma atividade escoteira presencial,                         
a pessoa (ou a sua família) deve avisar ao responsável pela UEL,  logo  que  possível. 
E o responsável pela UEL deve avisar todos os participantes dessa atividade sobre o 
ocorrido.
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