Boletim 02-2020
Das atividades e informações
complementares

Escoteiros do Brasil Região do Paraná

SCOUT YARD
SÊNIOR
Desvendar Mistérios
Data: 19 de setembro de 2020
Atividade Online
Ramo: Sênior
Prazo para inscrição: de 1º a 31 de agosto

1.

DA ATIVIDADE

A atividade terá aplicação baseada no Sistema de Patrulhas. O desenvolvimento
da mesma se dará da seguinte maneira: Cada patrulha deverá eleger um (1)
escrivão, um (1) detetive e todos os demais elementos da patrulha serão
denominados investigadores. No momento do credenciamento, será necessário
informar quem serão estes jovens e quais os e-mails dos mesmos.
Somente o detetive e o escrivão terão acesso ao sistema da atividade na plataforma
Google Classroom (salas dos casos a serem investigados) e Google Meet (ambiente
de tirar dúvidas dos casos), respectivamente, e para isto obrigatoriamente deverão
possuir (ou criar especificamente para o evento) contas de e-mail do Google para
o escrivão e outra para o detetive.
Estes dois “elementos da patrulha”, por ora denominados escrivão e detetive,
deverão acessar o sistema e recolher todas as informações necessárias, levando
para a sua patrulha na plataforma/aplicativo que a patrulha achar mais
conveniente para desenvolver a atividade (Whatsapp, Messenger, Meet, Zoom,
Facebook, etc.).
Conforme forem sendo realizadas as tarefas da atividade, os mesmos jovens
(escrivão e detetive) deverão retornar à plataforma para inserir as respostas
conforme necessário e dar andamento à atividade.
Haverá na plataforma Google Meet, uma sala específica para todos os inscritos no
evento, mesmo os que não forem credenciados como escrivão ou detetive, com o
intuito de promover a integração dos jovens do ramo sênior do Paraná,
denominada “Pausa para o cafezinho”.
Por questões de segurança, todas as salas da plataforma Google Meet serão
gravadas durante todo o período do evento.
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2.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Inscrição de escotistas: quanto a inscrição de escotistas, além dos requisitos
apresentados no boletim 1, e exigidos a TODOS os escotistas com intenção
de realizar a inscrição na atividade. A inscrição estará dividida em duas
categorias:
i. Equipe de serviço: escotistas responsáveis pelos ambientes virtuais onde
acontecerão as atividades, já previamente designados;
ii. Motivadores: chefes de tropas e escotistas que terão a função de serem
motivadores/animadores/incentivadores dos jovens de cada UEL (obs:
não terão acesso às plataformas da atividade).
b) Acesso às salas: cuidados importantes no acesso às salas:
i. Não será possível ter mais de uma conta logada na plataforma no mesmo
computador/celular/dispositivo;
ii. Verificar se os emails utilizados para o cadastramento estão ativos, pois
disto depende o acesso à atividade.
c) Credenciamento: quanto ao credenciamento
i. Horário: das 8h às 10h30, sugere-se fortemente que o preenchimento do
formulário (link abaixo) seja realizado tão cedo quanto possível, assim que
liberado a partir das 8h do dia 19/09.
ii. Monitores precisam credenciar a patrulha para receber as instruções de
acesso.
iii. Link credenciamento: https://forms.gle/bAWUVwMzar7dt5Eb6
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