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ALCATEIA PADRÃO 2021

O concurso Alcateia Padrão é uma proposta dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, de
incentivo ao crescimento e às boas práticas das Alcateias dos Grupos Escoteiros do Paraná.
Os Diretores e Chefes de Seção devem entender que o presente regulamento não visa competição
entre Grupos e Alcateias da Região do Paraná.
Para a participação da Alcateia Padrão 2021, o chefe de seção deverá enviar os documentos
solicitados até o dia 18 de Dezembro de 2021 para o e-mail:
ramolobinho@escoteirospr.org.br
O resultado será divulgado no mês de março/2022, através de uma lista contendo as Alcateias que
preencheram os requisitos necessários e a premiação ocorrerá Congresso Escoteiro.
Seguem os itens de pontuação do concurso, sendo que para a premiação será concedida às
alcateias que atingirem o mínimo de 500 pontos.
As informações solicitadas que não estiverem registradas no PAXTU não serão consideradas e os
pontos serão descontados do total.

Coordenação do Ramo Lobinho
Angela Patrícia Berwig
Francisco Domigos Neto
Simone Pedroso Ribeiro

ESCOTEIROS DO BRASIL
Região do Paraná
Rua Ermelino de Leão, 492
CEP 80410-230 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3323-1031
www.escoteirospr.org.br

Ramo Lobinho
Concurso Alcateia Padrão 2021
Grupo Escoteiro
Alcateia

Chefe de Seção

ITEM 01
Atividades da Alcateia

Pontuação

Pontuação
da Alcateia

Datas

AS ATIVIDADES DEVEM ESTAR CADASTRADAS NO PAXTU COM A PROGRAMAÇÃO OU BREVE
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E FOTOS, QUANDO POSSÍVEL E DE ACORDO COM A NATUREZA DA
ATIVIDADE. AS ATIVIDADES SOMENTE PONTUARÃO EM UMA CATEGORIA.
Realização de reuniões - virtuais ou realização
de atividades com a alcateia, com o registro
em paxtu (pelo menos uma por mês).
**A pontuação deste item não é cumulativa,
pontua apenas 1 vez pela continuidade das
atividades.**
Acampamentos e Acantonamentos da
Alcateia - pontuam todos os acampamentos e
acantonamentos realizados no período do
concurso. Acantonamentos e Acampamentos
(compreendidos aqui os pernoites) realizados
virtualmente ou presencialmente (desde que
realizados fora do período de quarentena).
**Neste item não devem ser consideradas
as atividades regionais e acangrupo**
Atividades de Integração - Pontuam as alcateias
que realizarem pelo menos uma atividade com
uma alcateia de outro grupo no período do
concurso (mesmo que virtualmente).
**Neste item não devem ser consideradas as
atividades regionais.**

20 pontos

100 pontos

25 pontos

Atividades regionais - Pontuam todas as
atividades propostas pela região realizadas no
período do concurso. (Jogos da Fraternidade,
entre outros que eventualmente ocorram).
Atividades Nacionais - Pontuam todas as
atividades nacionais realizadas no período do
concurso (MUTCOM, MUTECO, JOTA, JOTI,
EducAção entre outros ) . A pontuação será
atribuída para participação em cada um dos
eventos.
Comemoração de Encerramento do Ciclo de
Programa da Seção – Pontuam todas as
comemorações realizadas para o encerramento do
ciclo de programa.
Atividade de Boa Ação, e\ou Comunitária,
e\ou Espiritual- Serão pontuadas as atividades
cadastradas e não pontuam neste item as do
MUTECO e nem MUTCOM.
*Pontua apenas uma vez por tipo de
atividade, pontuação máxima 150 pontos*
Reunião Especial – Pontuam todas as reuniões
especiais (temáticas) realizadas pela alcateia,
realizadas presencial ou virtualmente.
PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 1

20 pontos

15 pontos

15 pontos

30 pontos

15 pontos

ITEM 02
Efetivo de jovens da alcateia
**Só um item deve ser
pontuado**
Parâmetro de comparação
Nº de lobinhos inscritos em
Dezembro/2020

Nº de Lobinhos inscritos na
data do envio do formulário
Dezembro\2021

Pontuação

Manutenção do número de lobinhos inscritos em 100%

30 pontos

Manutenção do número de lobinhos inscritos a partir de 75%

20 pontos

Integração

05 pontos
para cada

Promessa

10 pontos
para cada

Alcateia

As datas devem estar no paxtu. O lobinho pontua apenas uma vez, ou ele é só integrado, ou já
é promessado.
**Na data do envio do formulário**
Progressão Pessoal
Todo Jovem que conquistou uma nova etapa em sua Progressão
Pessoal no ano.
*Pontuação limitada a uma vez por jovem*
PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 2

20 pontos

ITEM 03
Utilização Adequada do Sistema Paxtu

Pontuação

Alcateia

Roca de Conselho (uma por ciclo).
**O não cumprimento deste item gera a desclassificação da
alcateia. Pontuação não é pela quantidade de Rocas e sim pelo
cumprimento do item, pontuação máxima de 50 pontos**
Registro das Atividades no Sistema Paxtu
*Cada um dos itens abaixo representam 10 pontos*

Atividade Fora de Sede (atividades virtuais)
Fotos
Programação

Plano de Segurança (mesmo em atividades virtuais)
Progressão Pessoal

**Pontuação máxima do Item 3 é de 100 pontos**
PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 3

50 pontos

SIM

Não

ITEM 04
Especialidades, Insígnias de interesse e distintivo especial
Especialidades
Pontua toda e qualquer especialidade conquistada no período do
concurso.
**Pontuação máxima 100 pontos**

Pontuação
10 pontos por
especialidade

Insígnia Mundial do Meio Ambiente
50 pontos
**Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso**
Insígnia da Boa Ação
50 pontos
**Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso**
Insígnia da Lusofonia
50 pontos
**Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso**
Insígnia do Cone Sul
50 pontos
**Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso**
Insígnia do Aprender
**Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso**

50 pontos

Cruzeiro do Sul
100 pontos
**Pontuação por Cruzeiro do Sul conquistado no período do
concurso**
PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 4

Alcateia

ITEM 5
Formação de Escotistas
**Nesse, cada escotista pontua apenas uma vez. Só é considerado
o último curso realizado ou concluído**

Pontuação

Oficinas e Reuniões do Ramo em 2021 – 10 pontos por escotista
*Pontuação máxima deste item por alcateia 100

10 pontos

Participação em CTR, Módulos ou outros Cursos em EAD
Realizados em 2021 – 20 pontos por escotista.

20 pontos

Rota de Aprendizagem Preliminar – Válido para escotistas
atuantes na seção
**Pontuação por nível concluído a qualquer tempo**

20 pontos

Rota de Aprendizagem Intermediário – Válido para escotistas
atuantes na seção
**Pontuação por conclusão de nível a qualquer tempo**

30 pontos

Rota de Aprendizado Avançado – Válido para escotistas atuantes
na seção
**Pontuação por conclusão do nível a qualquer tempo**

40 pontos

*Pontuação pela conclusão do nível. Pontua somente os escotistas
que concluíram nos últimos 5 anos.
- Após os cinco (5) anos, contabilizar-se-á os pontos referentes à
Insígnia da Madeira APENAS SE:
1)
O escotista participar de UM (01) módulo, oficina e/ou EAD
oferecidos pela UEB/PR.
2)
O escotista aplicar pelo menos UMA (01) unidade didática
em cursos de formação da UEB/PR.
3)
O escotista contribuir com a coordenação e aplicação de no
mínimo UMA (01) base de atividades nas atividades regionais e/ou
distritais propostas pela UEB/PR.

50 pontos

4)
(Espaço para colocar o nome dos escotistas que concluíram
o curso avançado há mais de 5 anos e data dos módulos/atividades
que contribuiu/participou).

Participação da organização de atividades regionais.
**Pontuação por evento, independente de quantos escotistas
auxiliaram**
PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 5

20 pontos

Alcateia

ITEM 6
Aprovação do “Alcateia Padrão 2021” pela Roca
de Conselho
Data:
A respectiva ata da Roca de conselho deverá
estar no PAXTU, sob pena de desclassificação.

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

TOTAL

**Pontuação mínima de 500 pontos.
**Atividades realizadas durante o ano do concurso.
**Entrega do formulário preenchido até o dia 18 de dezembro do ano corrente.

Assinatura do Chefe de Seção

Assinatura da Diretoria do Grupo

