BOLETIM 2
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

1.

CLÃNECTADOS

INFORMAÇÕES GERAIS

O CLÃNECTADOS é uma atividade do Ramo Pioneiro da Região
Paraná, com objetivo de integrar os Clãs da Região e será realizado
de 17 a 28 de outubro de 2020 de maneira virtual, cada um na
sua própria casa, por meio de postagens na rede social Instagram.

2.

PROGRAMAÇÃO
Áreas de
Coordenador/
Desenvolvimento
Avaliador

Prazo

Data

Atividade

17 e 18

Pré-tarefa

Social

Nicolly

48 hrs

19

Atividade 1

Social

Nicolly

24 hrs

20

Atividade 2

Afetivo, Social, Caráter

Matheus

24 hrs

21

Atividade 3

Social

Hellen

24 hrs

22

Atividade 4

Social

Giovana

24 hrs

23

Atividade 5

Afetivo, Social

Natália

24 hrs

24

Atividade 6

Social, Afetiva

Clã João Paulo II

24 hrs

25

Atividade 7

Físico, Social

Matheus

24 hrs

26

Atividade 8

Espiritual, Social

Clã Excalibur

24 hrs

27

Atividade 9

Intelectual

Gabriela

24 hrs

28

Atividade 10

Intelectual

Flávia

24 hrs

31

Encerramento e
Anúncio do
Vencedor

-

Eq. de Interesse

-

BOLETIM 2
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

3.

CLÃNECTADOS

DIVULGAÇÃO E AVISOS

Todas as atividades e demais avisos serão postadas no perfil oficial
da Região no Instagram (@escoteirospr) e no perfil do Instagram da
COREPIO (@corepiopr), sugerimos que pelo menos um membro da
equipe esteja seguindo ao menos uma dessas contas e fiquem
atentos às publicações.

4.

ENVIO DAS ATIVIDADES

As atividades realizadas devem ser postadas no Instagram do Clã
participante ou em um perfil previamente escolhido pela equipe, o
perfil deve ser público e deve constar o nome da atividade na
descrição da publicação.
Será feito um Formulário para o envio do link dessas publicações,
caso o envio do link não seja feito em 24 horas a atividade será
considerada como não concluída e a equipe não receberá a
pontuação da mesma.
Todas as atividades valem uma nota, sendo a pré-tarefa uma nota
bônus, que será dada de acordo com o próximo item deste boletim.
O responsável por essa nota é o(a) pioneiro(a) que está responsável
por essa atividade juntamente com os Mestres da Equipe de
Interesse.

5.

PONTUAÇÃO

A nota de cada atividade se dará através da fórmula:

(𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆) ∗ (𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔)
= 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍
(𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔)
Sendo:
Nota da Atividade – 5 pontos destinados às metas e regras da
atividade e 5 pontos destinados a utilização do lenço na atividade.
Nº de pios participantes – Número total de pioneiros presentes no
vídeo da atividade.
Nº de pios inscritos – Número total de pioneiros inscritos naquele
Clã ou equipe.
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6.

CLÃNECTADOS

DISTINTIVO

A aquisição de distintivos é opcional, sendo que para associados
da Região do Paraná será efetuada pelo Paxtu Adm, por lote e
Grupo Escoteiro até o dia 20/11/20. Para participantes das
demais Regiões, a solicitação deverá ser feita ao escritório
regional, pelo e-mail gerente@escoteirospr.org.br para cotação.

7.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

Todos os participantes jovens e adultos poderão avaliar a atividade
Clãnectados até o dia 16/11/20 pelo “Meu Paxtu”.

8. DÚVIDAS
Qualquer dúvida referente a atividade poderá ser enviada no email clanectados@escoteirospr.org.br

Curitiba, 5 de outubro de 2020.

Irineu Muniz de Resende Neto
Diretor-Presidente
União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná

