
Modelo de Plano de UEL para retorno às atividades presenciais

______________________________________ /SP

1. LOCAL – INFRAESTRUTURA E ESPAÇOS

no endereço1.1 As atividades serão realizadas 

___________________________________.
( ) Sede da UEL

( ) Outro local – Especifique: __________________________

1.2 Há no local as melhores condições para prevenção ao contágio do COVID-19:

(    ) Espaços abertos, ao ar livre.

(    ) Espaços fechados com, no mínimo 100 metros quadrados

(    ) Bosque ou área arborizada/gramada

(    ) Banheiros e pias para higiene: sabonete disponível nas pias externas da sede, além de 
frascos de álcool em gel disponível pela sede

(    ) Todo o material solicitado nesta checklist.

1.3 Na sede há uma comunicação visual que possa inspirar os cuidados e respeito ao 
protocolo, como:

(    ) Número máximo de pessoas por ambiente

(    ) Indicação de espaços para higienização das mãos

(    ) Indicação de entrada e saída por espaços diferentes

(    ) Aviso de uso obrigatório de máscara.

(    ) Cartazes fornecidos nos links:

● Cartaz sobre o grupo de risco - A3

● Cartaz sobre os sintomas - A3

2. CALENDÁRIO SEMANAL DE ATIVIDADES

Reuniões semanais deverão ser por seção para evitar aglomerações.

*O número máximo de jovens por seção deve ser menor que 16 caso o espaço seja 
menor que 100 metros quadrados, para manter o distanciamento de 1,5 metros entre 
os participantes.

https://transformarparacrescer.org.br/assets/files/protocolo_de_retorno_e_anexos/CHECKLIST_DE_MATERIAIS.pdf
https://transformarparacrescer.org.br/assets/files/protocolo_de_retorno_e_anexos/cartaz_grupo_de_risco_a3.pdf
https://transformarparacrescer.org.br/assets/files/protocolo_de_retorno_e_anexos/cartaz_sintomas_a3.pdf


• Os responsáveis pelos jovens não devem permanecer na sede durante as atividades para

evitar aglomerações.

• Não serão permitidos amigos visitantes nas reuniões neste momento de pandemia.

2.1 Número de seções da UEL que realizarão atividades presenciais: _______

2.2 Horários das Seções:

Seção 1:

(   )  Alcateia

(   )  Tropa Escoteira

(   )  Tropa Sênior

Dia da semana:

(   )  SEG

(   )  TER

(   )  QUA

(   )  QUI

(   )  SEXTA

(   )  SÁBADO

(   )  DOMINGO

Horário das Matilhas/Patrulhas “A” e “B”: das ____:____ às ____:____

Horário das Matilhas/Patrulhas “C” e “D”: das ____:____ às ____:____

Seção 2:

(   )  Alcateia

(   ) Tropa Escoteira

(   )  Tropa Sênior

Dia da semana:

(   ) SEG

(   ) TER

(   )  QUA

(   ) QUI

(   ) SEXTA

(   ) SÁBADO

(   )  DOMINGO

Horário das Matilhas/Patrulhas “A” e “B”: das ____:____ às ____:____

Horário das Matilhas/Patrulhas “C” e “D”: das ____:____ às ____:____



Seção 3:

(   ) Alcateia

(   ) Tropa Escoteira

(   ) Tropa Sênior

Dia da semana:

(   ) SEG

(   ) TER

(   )  QUA

(   ) QUI

(   ) SEXTA

(   ) SÁBADO

(   )  DOMINGO

Horário das Matilhas/Patrulhas “A” e “B”: das ____:____ às ____:____

Horário das Matilhas/Patrulhas “C” e “D”: das ____:____ às ____:____

3. PROGRAMAÇÃO:

Escotismo é para ser uma atividade prazerosa, com muita diversão. Nossa intenção é

proporcionar momentos e atividades escoteiras que sejam de interesse dos jovens, local em

que possam se sentir à vontade com sua matilha/patrulha depois de um período desgastante,

que gerou ansiedade e preocupação entre crianças e jovens;

3.1 A Chefia do Grupo Escoteiro está preparada para seguir os protocolos e instruir as crianças

e jovens a fazerem o mesmo.

(    ) SIM

(    ) NÃO

4. DISTANCIAMENTO SOCIAL

4.1 As atividades serão organizadas:

(    ) de maneira a manter uma distância de pelo menos 1,5m entre as pessoas.

(    ) Evitaremos os cumprimentos pessoais com as mãos, abraços e o tradicional aperto de mão 
esquerda.

(    ) Os jovens não compartilharão de objetos. (brinquedos, lanches, canivetes, material escolar 

etc.).

(    ) Cada membro da seção trará uma mala ou sacola plástica para colocar seu uniforme 
dentro dela enquanto pratica atividades ao ar livre.

(    ) O uso de máscaras será obrigatório durante toda a atividade, tanto para crianças e jovens, 
como para os adultos.



(    ) Teremos sabonete disponível nas pias externas da sede, além de frascos de álcool em gel 
disponível pela Sede.

(    ) Faremos interrupções frequentes para promover a higienização das mãos (água e sabão 
ou álcool em gel) durante as atividades.

(    ) Solicitaremos como item de bolso obrigatório um pequeno frasco de álcool em gel.

(    ) Todo jovem apresentará sua autorização de participação em atividades presenciais para a 
chefia de sua seção e autorizações específicas para atividades externas (a chefia deve guardar 

as autorizações, que serão apresentadas somente uma vez).

(    ) Alimentação individual: Eventual consumo de alimento deverá ser individual, sem 
compartilhamento de pratos ou talheres. Cada membro trará uma garrafa com seu nome para 
consumo de bebida própria durante a atividade.

5. MONITORAMENTO DE SINTOMAS E QUARENTENA

• Caso alguma criança/jovem ou membro familiar desta criança/jovem apresentar algum

sintoma (temperatura igual ou maior que 37,5°C, tosse, desconforto respiratório, dor de

garganta, dores no corpo, alteração de paladar ou olfato, diarreia, vômitos, conjuntivite,

fadiga, diminuição do apetite, ou uma simples coriza), este não deve participar da

atividade durante 14 dias, desde o início dos sintomas.

• Faremos o monitoramento em contato frequente com as famílias para, em caso de algum

caso suspeito ou confirmado, tomar a decisão quanto a comunicar os demais.

• É dever de todos se preocuparem com o bem-estar do próximo. Tendo febre ou sentindo

mal-estar não venha à reunião/sede;

6. GRUPO DE RISCO

• Desencorajamos pessoas do grupo de risco (sejam crianças, jovens ou adultos) a

participarem das atividades.

• Como grupo de risco entende-se maiores de 65 anos; e/ou pessoas de qualquer idade com

diabetes; e/ou hipertensão arterial sistêmica; e/ou insuficiência cardíaca; e/ou doença

pulmonar crônica ou asma moderada a grave; e/ou doença renal crônica; e/ou uso de

medicamentos imunossupressores; e/ou uso de medicamentos imunobiológicos; e/ou em

tratamento para câncer; e/ou com obesidade (índice de massa corporal [IMC] > 30); e/ou

gestantes e puérperas até 40 dias pós parto; e/ou tabagistas; e/ou portadores de anemia

falciforme.

____________________, ______ de ________________ de _________

_____________________________________
Responsável pela UEL
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