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ARL 2021 - Os Lobinhos 
nas Olimpíadas (Online)                 
Data:  24 de outubro de 2021 
Horário: das 9h às 12h10 e das 13h10 às 17h30 
Atividade: Online 
Ramo: Lobinho 
Prazo para inscrição: de 30 de setembro a 20 de 

outubro de 2021 
 

 

  



  
 

 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. SOBRE O EVENTO 
A União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná (UEB-PR) tem a satisfação de 
convidá-los a participar do Acampamento Regional de Lobinhos (ARL 2021). 
 
O evento terá como tema Os Lobinhos nas Olimpíadas, onde os jovens participarão 
de atividades com estímulos ao conhecimento dos diversos jogos olímpicos e seus 
esportes, incluindo trabalhos manuais, entendo que estes são feitos de superação, 
diversidades, oportunidades, desafios, conquistas e derrotas, com muita 
satisfação, empatia com foco no espirito olímpico.  
 
1.2. LOCAL E DATA 
O ARL 2021 será realizado no dia 24 de outubro de 2021 de forma online, contando 
com a utilização de ambientes virtuais: 

a) Classroom: salas para aplicação das atividades. 
b) Google meet/Zoom: sala para abertura e encerramento geral do evento. 

 
1.3. HORÁRIOS 

Período da atividade:  das 9h às 12h10 e retorna das 13h10 às 17h30. 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
A responsabilidade pela programação, organização e execução do evento é da 
União dos Escoteiros do Brasil - Região do Paraná, inclusive pela composição do 
Comitê Organizador, formado por uma Equipe de Atividades do Ramo Lobinho.  
 

3. PROGRAMA 
O programa do ARL 2021 buscará atender aos fundamentos do escotismo, seu 
propósito, princípios e método escoteiro, com ênfase nas áreas de 
desenvolvimento intelectual e social. Utilizando as ferramentas online, as 
atividades e os jogos propostos deverão fazer com que o jovem compreenda que a 
vida de um atleta olímpico é cheia de superações, acertos e erros como a vida dos 
Lobinhos, o que os atletas usam, como usam, as recompensas de seus esforços, 
compartilhando com os demais irmãos de lenço os seus feitos. 
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4. DOS PARTICIPANTES 
A atividade é destinada aos membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam 
vinculados a uma Unidade Escoteira Local (UEL) e que estejam ativos no 
Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade de Registro Institucional válido, nas 
seguintes categorias de participação: 
 

a) Membros Juvenis/ Beneficiários - A participação no evento como “Membro 
Juvenil/ Beneficiário” é destinada a todos os associados regularmente 
inscritos na UEB com idade correspondente ao Ramo Lobinho, ou seja, entre 
6,5 anos e 11 incompletos até a data do evento; 
 

b) Escotistas - A participação no evento como “Escotista” é destinada ao 
acompanhamento da Alcateia durante toda a atividade, bem como, apoiar a 
execução das bases no que o Coordenador solicitar. Esses escotistas serão 
indicados por suas respectivas Unidades Escoteiras Locais e como requisito, 
deverão realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil e de Cyberbullying, 
disponíveis em EAD no site dos Escoteiros do Brasil. 

 
5. TAXAS E INSCRIÇÕES 
A inscrição para o ARL 2021 deverá ser efetuada no PAXTU ADMINISTRATIVO 
(https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/), por lote (por Unidade Escoteira Local), e 
deve considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras 
condições estipuladas neste documento e outros correlatos.  
 
Haverá dois eventos para inscrição: ARL SEM e ARL COM o distintivo da atividade, 
sendo que a inscrição apenas para participar do evento, NÃO terá custo. Cada 
lobinho ou escotista deve estar inscrito SOMENTE EM UMA das opções. Exemplo: 
se um lobinho vai participar no ARL e QUER o distintivo, deve ser inscrito APENAS 
na opção ARL COM distintivo. Trocas entre as opções com e sem distintivo poderão 
ser efetuadas até o último dia da inscrição mediante cancelamento da inscrição e 
nova inscrição na opção desejada. A mudança entre a opção COM distintivo para a 
SEM distintivo sem o devido cancelamento, irá gerar boleto e não cancelamento 
da inscrição.  
 

a) Taxa de inscrição:  ARL SEM distintivo não terá taxa de inscrição (gratuito); 
ARL COM distintivo, a taxa será de R$2,50; 
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b) Distintivo da Atividade: A opção entre apenas participar no ARL (sem custo) 
ou participar no ARL e adquirir o distintivo será feita no ato da inscrição 
conforme acima.  
 

c) Prazo da Inscrição: O participante (membro juvenil e escotista) poderá 
realizar a sua inscrição no evento de 30/09 a 20/10/2021. 
 

6. LISTA DE MATERIAIS 
Materiais Recicláveis: embalagens plásticas, retalho de lã, tecido e papéis 
coloridos, pedaços de isopor, pedaços de papelão 10x20cm, folhas de 
rascunho, fios de lã, revistas, barbante não pode ser de material que estica e 
nem muito fino, caixa de sapato, 5 Sacolas plásticas. 
 
Materiais diversos: lápis de cor; canetinhas coloridas; vassouras; durex; palitos 
de churrasco; fita isolante; tesoura; papel crepom ou seda; botão; bola;  
bambolê; bacia; giz; folha de sulfite branca; cola branca; cola bastão; gliter, 
purpurina para enfeites; 1 folha de papel laminado dourado; 1 folha de EVA 
amarela; 1 folha de papel celofane vermelho; 2 metros de fita qualquer cor; 1 
copo americano. 

 
7. NORMAS GERAIS DO EVENTO 

a) Atitudes e Comportamento: O ARL 2021 é um momento de encontro virtual, 
e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso 
não se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela Organização 
Geral, será aplicada a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, 
culminar na exclusão do participante. 

b) Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias 
oficiais de abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela 
Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

c) Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações 
que afetem a integridade dos participantes, sejam psíquicas, morais ou sua 
estabilidade emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo. 

d) Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros 
do Brasil o direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens 
realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. 
Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso 
dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o 
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material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional 
voltado à divulgação do Movimento Escoteiro. 

 
8. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL E CYBERBULLYING 
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto e é 
fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também 
reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de 
abusos e maus tratos. Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam 
as orientações contidas no Capítulo 15 do P.O.R. 
 
O cuidado para a manutenção de um ambiente virtual saudável aos jovens é de 
responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, para tanto é obrigatório a 
realização do curso em EAD de Cyberbullying para poderem atuar de forma firme, 
apropriada e imediata em práticas associadas ao cyberbullying como injúria, 
difamação, constrangimento ilegal, ameaça, extorsão entre outros. 
 
9. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 
O Comitê Organizador do evento juntamente com a Diretoria Regional de Paraná 
decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Diretoria 
de Atividades, através do e-mail: dir.atividades@escoteirospr.org.br. 
 
10. COMITÊ ORGANIZADOR 
O Comitê Organizador do ARL 2021 é composto pela Equipe de Atividade do Ramo 
Lobinho:  
Diretoria Regional de Atividades: Agda A Pulceno Sielski 
Coordenação de divulgação, distintivo e TI: Equipe de Comunicação 
Coordenação Classroom/Google Meet/Zoom:  Giovanna Pulceno Sielski 
Equipe de Atividade Regional/Coordenação/Aplicadores e Animadores de Base: 
Aline Pulceno Sielski – GESLG 008/PR 
Alisson Alves – GECataratas 079/PR 
Angela Patrícia Berwig – GETM 188/PR 
Anni Keroly Monteiro – GECataratas 079/PR 
Beatrice Tonon – GEVC 047/PR 
Claudio Gonçalves da Fonseca – GEarBE 004/PR                                                                             
Danieli M. Albano Grendel – GEMUNO 151Pr 
Gilmar Sielski – GESLG 008/PR 
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Giovanna Pulceno Sielski – GESLG 008/PR 
Gisele Alves de Oliveira – GEarF 204/PR  
Issis de Cristo – GEC 079/PR 
Ivan Quartaroli – GEVC 47/PR 
Jairo Neto – GEMR 39/PR 
Jefferson Roberto Andrade – GEMR 039/PR 
Letícia Lauschber – GEC 079/PR 
Lis Kneiff Renart – GEP 051/PR 
Lorena Costa – GESJP 250/PR  
Marcia Gomes – GESG 124/PR 
Marco Aurélio Grendel – GEMUNO 151Pr 
Marcus Cezar – GESLG 008/PR 
Maria Aparecida da Silva – GEF 002/PR 
Márcia Oliveira – GEG – 033/PR 
Marissil Bassoi – GESM 072/PR 
Maurem Quartaroli – GESMC 101/PR 
Michele GECataratas 079/PR 
Paulo Egger – GEVC 047/PR 
Patricia Caetano – GETM 188/PR 
Pietra Trida Expósito – GEMR 39/PR 
Rafael Oberle – GEEN 179/PR 
Roberto Cidade –  GEVC 047/PR 
Rodrigo Lia –  GEVC 047/PR 
Thaynara Guedes Picchi – GEMR 39/PR 
Suzette Rodrigues – GESG 088/PR 
 
 
                                     

 
Curitiba, 27 de setembro de 2021. 

 
 
 

Irineu Muniz de Resende Neto 
Diretor-Presidente 

União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná 


