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O Grande Jogo de Radioescotismo tem como objetivo proporcionar a descoberta e a vivência dos jovens 
através de um grande jogo. Vale ressaltar que a atividade possibilita o desenvolvimento e estímulo de 
várias competências, alinhadas com o Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil

O que é o evento?

A atividade é uma oportunidade ideal para novas vivências e oportunidades de
conhecimento técnico e científico, além do fortalecimento de laços afetivos com os demais participantes, 
através de atividades que estimulam a comunicação entre todos os participantes.

A atividade atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico Regional Escoteiro, itens 1.1.2 e 1.5.2 e os 
Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, itens 4 e 7.

O porquê do evento?

01 de agosto de 2021 - Para a participação simultânea ao envio das atividades.

Quando?

On-line, descentralizado, através das seguintes plataformas:
- Teams, Zoom, Instagram, Whatsapp

Onde?

https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/Plano-Estrat%C3%A9gico_Obj.-Espec%C3%ADficos-Regi%C3%A3o-Escoteira-de-SP_2019-2021_vers%C3%A3o-leitura.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=scnFH-MldJM&t=179shttps://www.youtube.com/watch?v=scnFH-MldJM&t=179s
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Lobinhos (as), Escoteiros(as), Seniores/Guias, Pioneiros(as) e Escotistas acompanhantes, com registro 
escoteiro válido.

Quem pode participar?

O evento não conta com inscrições prévias.

Como se inscrever?

O evento não contará com inscrições, pelos participantes, na seção de eventos do “Meu Paxtu”, de maneira 
que, para constar a participação na ficha do jovem, a atividade deve ser incluída na parte de “Atividades Fora 
de Sede” pelo escotista ou responsável pelo “Paxtu” da seção, seguindo os passos abaixo:
> Agenda
> Atividades Fora da Sede
> Nova Atividade - 
> Nome: Grande Jogo Regional de Radioescotismo - 2021
> Tipo: Radioescotismo (Conforme exemplo)

Mas, lembre-se, #fiqueemcasa.

Como cadastrar sua participação
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Não há limite de vagas.

Limite de vagas

Evento Gratuito.

Quanto?

Contamos com a colaboração dos escotistas, apoiando e orientando os jovens na atividade, bem como nos 
aspectos de segurança no ambiente virtual. Sempre que necessário, de forma adicional aos integrantes da 
equipe de serviço, os escotistas podem ser convocados a apoiar na aplicação das atividades do evento.

Será criado um canal de texto exclusivo para o contato entre a Equipe de Serviço do evento e os Escotistas 
para que estes também possam orientar as equipes durante o evento.

Participação dos Escotistas

09h às 09h15 - Abertura do evento 
09h15 às 12h - Atividade 1
13h às 16h - Atividade 2
16h às 16h30 - Encerramento do evento 

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

• Zello Walkie Talkie
• Robot36
• EchoLink (para quem tem COER)
• DroidStar (para quem tem COER)
• ISS Tracker

Aplicativos

• Acesso à Internet
• Computador ou tablet
• Celular

Materiais necessários
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O certificado está disponível como anexo neste boletim, com o campo nome em branco para que o participante 
preencha e imprima. Como não haverá inscrição prévia no Paxtu, não haverá certificado emitido por lá. Vale 
lembrar que a responsabilidade de cadastrar a atividade, para que apareça na Ficha 120, será da Unidade 
Escoteira Local. Distintivos poderão ser adquiridos através do site: “Meu Kit”.

Certificado e distintivo

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.

Divulgação do Evento

O evento seguirá de forma integral com as definições do “Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)” da União 
dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço ou 
qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Adequação às regras e condutas

A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer 
excepcionalidade.

Procedimentos não previstos

Coordenação Regional de Radioescotismo 
E-mail: radioescotismo@escoteirossp.org.br

Realização e organização

https://docs.google.com/presentation/d/1GKRVv54fNWgFbLpMCYBtomB4E0s_CQMQ/edit#slide=id.p1
https://www.google.com/url?q=http://meukit.escoteirossp.org.br/&sa=D&source=editors&ust=1624920684266000&usg=AOvVaw1gdb7N7Uk_YxGoWEJVwiz-
http:// radioescotismo@escoteirossp.org.br
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Informações Gerais

Coordenação do evento 
Coordenação Regional de Radioescotismo 
E-mail: radioescotismo@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre o programa do evento
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 inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP.

INGRID FORESTO
Coordenação de Gestão de Eventos

EGON NICOLAS KOZYREFF FONSECA
Coordenação do evento

http://radioescotismo@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp

