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Escoteiros do Brasil – Região do Paraná 
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ALCATEIA PADRÃO 2019 

 

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 2019, o chefe de seção deverá enviar os documentos 
solicitados até o dia 17 de dezembro de 2019 para o e-mail:                                                                                          
ramolobinho@escoteirospr.org.br 

O resultado será divulgado no mês de março/2020, através de uma lista contendo as Alcateias que 
preencheram os requisitos necessários e a premiação ocorrerá no XXVI Congresso Escoteiro. 

Seguem os itens de pontuação do concurso, sendo que para a premiação será concedida às 
alcateias que atingirem o mínimo de 950 pontos. 

As informações solicitadas que não estiverem registradas no PAXTU não serão consideradas e os 
pontos serão descontados do total. 

 

 

Coordenação do Ramo Lobinho 

Marina A. A. Pereira 

Angela Patrícia Berwig 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 01 

Atividades da Alcateia Pontuação 
Pontuação 
da Alcateia 

Datas 

TODAS AS ATIVIDADES DEVEM ESTAR 
CADASTRADAS NO PAXTU COM A 
PROGRAMAÇÃO E FOTOS. AS ATIVIDADES QUE 
NÃO TIVEREM TAIS INFORMAÇÕES SERÃO 
DESCONSIDERADAS. 

25 pontos 

 

 

  
Acampamentos e Acantonamentos - 
Acampamentos e acantonamentos da alcateia; 
pontuam todos os acampamentos e 
acantonamentos realizados no período do 
concurso. 

*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. *Neste item não devem ser 
consideradas as atividades regionais. 

20 pontos 
 

 
 

Ramo Lobinho 

Concurso Alcateia Padrão 2019 

Grupo Escoteiro__________________________________________ 
 

Alcateia _________________________________________________ 
 

Chefe de Seção___________________________________________ 



 

Atividades regionais - Pontuam todas as 
atividades propostas pela região realizadas no 
período do concurso. (ARL, ACANLOBOS, 
FESTIVAIS, Desfiles Cívico, Jogos da Fraternidade 
entre outros). 

30 pontos   

Atividades Nacionais - Pontuam todas as 
atividades nacionais realizadas no período do 
concurso (MUTCOM, MUTECO, JOTA, JOTI, 
EducAção entre outros). 

40 pontos   

Comemoração de encerramento do ciclo de 
programa da seção – Pontuam todas as 
comemorações realizadas para o encerramento do 
ciclo de programa. 

15 pontos   

Cadastro de Projeto de Mensageiros da Paz - O 
Projeto deve ser cadastrado e executado no ano 
do Concurso. 

30 pontos   

Atividade de Boa Ação - Serão pontuadas cada 
boa ação cadastrada e não pontuam as do 
MUTCOM. 

30 pontos   

Atividades externas sem pernoite – Pontuam 
todas as atividades sem pernoite realizadas fora 
da sede. 

15 pontos   

Reunião Especial – Pontuam todas as reuniões 
especiais (temáticas) realizadas pela alcateia. 20 pontos    

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 1  

  



 

ITEM 02 

Efetivo de jovens da alcateia                                                                         
Só um item deve ser pontuado 

 

Pontuação 

 

 

Parâmetro de comparação  

Nº de lobinhos inscritos em 
dezembro/2018 

Nº de lobinhos inscritos na 
data do envio do formulário - 

2019 
Alcateia 

  
 

 

Até 8 lobinhos* 15 pontos   

De 9 a 15 lobinhos* 20 pontos   

De 16 a 20 lobinhos* 25 pontos   

Acima de 20 lobinhos* 30 pontos  

*Na data do envio do formulário   

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 2  

 



 

ITEM 03 

Registros no SIGUE Pontuação Alcateia 

Roca de Conselho (mínimo de uma por ciclo)* 50 pontos  

*O não cumprimento deste item gera a desclassificação da alcateia. 
Pontuação não é pela quantidade de Rocas e sim pelo cumprimento 
do item. 

 
 

 

Promessa  10 pontos 
para cada  

 

Integração  05 pontos 
para cada 

 

As datas devem estar no paxtu. O lobinho pontua apenas uma vez, 
ou ele é só integrado, ou já é promessado. 

  

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 3  



 

ITEM 04 

Especialidades, Insígnias de interesse e distintivo especial 

 Pontuação Alcateia 

Média de 1 especialidade por criança  

40 pontos  *Média obtida pela divisão do número de especialidades 
conquistadas no período do concurso pelo número de lobinhos 
registrados na data do envio do formulário 

Média de 2 especialidades por criança 

60 pontos  *Média obtida pela divisão do número de especialidades 
conquistadas no período do concurso pelo número de lobinhos 
registrados na data do envio do formulário 

Média de 3 ou mais especialidades por criança 

100 pontos  *Média obtida pela divisão do número de especialidades 
conquistadas no período do concurso pelo número de lobinhos 
registrados na data do envio do formulário 

Insígnia Mundial do Meio Ambiente 
20 pontos  

*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso 

Insígnia da Boa Ação 
20 pontos  

*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso 

Insígnia da Lusofonia 
20 pontos  

*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso 

Insígnia do Cone Sul 
20 pontos  

*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso 

Insígnia do Aprender 20 pontos  

*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso   

Cruzeiro do Sul 

100 pontos  
*Pontuação por Cruzeiro do Sul conquistado no período do concurso 

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 4   



 

ITEM 05 

Progressão Pessoal 

 Pontuação Alcateia 

Utilização adequada do sistema de progressão dos lobinhos 
registrando as datas de cada etapa no PAXTU 

100 pontos  
*O não cumprimento deste item gera a desclassificação da 
alcateia. 

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 5  

 

ITEM 6 

Formação de Escotistas 

*Nos cursos, cada escotista pontua apenas uma vez. Só é 
considerado o último curso ou realizado ou concluído. 

Pontuação Alcateia 

Módulos e Oficinas em 2019 *Pontuação máxima deste item por 
alcateia 50 

50 pontos  

Preliminar – Válido para escotistas atuantes na seção   

*Pontuação por curso concluído a qualquer tempo 10 pontos  

Básico – Válido para escotistas atuantes na seção   

*Pontuação por conclusão de curso a qualquer tempo 20 pontos  

*Pontuação pela conclusão do nível a qualquer tempo 25 pontos  

Avançado – Válido para escotistas atuantes na seção   

*Pontuação por conclusão do curso 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 TRÊS (3) módulos, oficinas e/ou 
EAD oferecidos pela UEB/PR. 

2) O escotista aplicar pelo menos TRÊS (3) unidades didáticas 
em cursos de formação da UEB/PR. 

3) O escotista contribuir com a coordenação e aplicação de 
no mínimo UMA (1) base de atividades nas atividades regionais 
e/ou distritais propostas pela UEB/PR. 

50 pontos  

(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. 

20 pontos  

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 6  

 



 

ITEM 7 

Aprovação do “Alcateia Padrão 2019” pela Roca 
de Conselho 

 

A respectiva ata da Roca de conselho deverá 
estar no PAXTU, sob pena de desclassificação. 

Data: 

 

ITEM 1 ITEM 2 

  

ITEM 3 ITEM 4 

  

ITEM 5 ITEM 6 

  

TOTAL 

 

 
**Pontuação mínima de 950 pontos. 

**Atividades realizadas durante o ano do concurso. 
**Entrega do formulário preenchido até o dia 17 de dezembro do ano corrente. 

 
 

 
 

_______________________ 
Assinatura do Chefe de Seção 

 
 
 

_________________________ 
Assinatura da Diretoria do Grupo 

 


