
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
Boletim 01-2021 

Escoteiros do Brasil - 
Região do Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II JOGOS DA 
FRATERNIDADE - 
Conectando Corações 
(Online) 
Data: 23 de maio de 2021 
Horário: 9h às 15h 
Atividade Online 
Ramos: Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 
Prazo para inscrição: de 01 de maio a 17 de 

maio de 2021 
 

 

  



  

 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 

Região do Paraná 
Rua Ermelino de Leão, 492 - 80410-230 - Curitiba - PR 

Tel.: (41) 3323-1031 
https://www.escoteirospr.org.br 

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 dos II JOGOS DA FRATERNIDADE - Conectando Corações. 
 
Os Jogos da Fraternidade são realizados para comemorar o “dia do Escoteiro” 23 
de abril, promovendo a amizade, integração e para desenvolver o espírito 
fraterno entre a comunidade escoteira do Paraná. Os jovens são convidados a 
participar de atividades que contribuem para o seu desenvolvimento, bem como a 
fomentar a doação de sangue e arrecadar donativos, que atendem às comunidades 
carentes. 
 
1.2. LOCAL E DATA 
Os II JOGOS DA FRATERNIDADE - Conectando Corações serão realizados no dia 23 
de maio de 2021 (domingo), de maneira online. A forma de acesso aos links para 
as plataformas de atividades e cerimônias serão informadas nos canais de 
comunicação da Região do Paraná. 

 
1.3. HORÁRIOS 

Cerimonial de abertura – Transmissão  ao vivo (*) 9h 

Abertura das salas digitais 9h30 

Encerramento das atividades 15h 

 
(*) Lobinhos e escoteiros com idade entre 6,5 e 13 anos incompletos, poderão assistir o 
cerimonial de abertura por meio de acessos de seus pais ou de outra pessoa com idade legal para 
ter conta na Rede Social. 

 
2. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
A responsabilidade pelo planejamento, 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. 
 
3. PROGRAMA 
O programa dos II JOGOS DA FRATERNIDADE – Conectando Corações permitirá 
que o desenvolvimento do programa educativo seja realizado mesmo que de forma 
virtual, atendendo aos fundamentos do escotismo, seu propósito, princípios e 
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método escoteiro, com ênfase nas áreas de desenvolvimento afetivo, intelectual e 
social. O evento valorizará o espírito de fraternidade, oportunizando a ajuda ao 
próximo por meio de doações, além da prática de jogos de desafios e de 
conhecimento e a interação com outras crianças e jovens.  
 
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 do Registro Institucional 
correspondente ao ano de 2021 nas seguintes categorias de participação: 
 

a) Membros Juvenis/ Beneficiários - A participação no evento como “Jovem” é 
possível para integrantes registrados e com idade correspondente aos 
Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro.  

b) Escotista - A participação no evento como “Escotista”, é permitida para os 
adultos que atendam os seguintes requisitos: 
I - Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data da atividade; 
II - Estejam registrados na categoria “Escotista”, em seu cadastro no PAXTU; 
III - Terem realizado o Curso de Proteção Infanto juvenil e de Cyberbullyng, 
disponíveis em EAD no site dos Escoteiros do Brasil. 

b.1) Aplicadores de Programa - Esta categoria é destinada à coordenação e/ou 
execução das atividades programadas para os ramos lobinho, escoteiro, 
sênior e pioneiro. 

b.2) Acompanhantes - Esta categoria é destinada aos escotistas que 
acompanharão sua matilha/alcateia, patrulha/tropa e clã, auxiliando no 
entendimento, motivação e execução das Bases.  

Para isso é necessário estar informado sobre como deve ser desenvolvida a atividade. Deverão 
também orientar sobre segurança nas Redes Sociais, apoiando pais e jovens no desenvolvimento 
das atividades. Os “Adultos Participantes” poderão visitar as salas das bases livremente, podendo 
inclusive auxiliar os Chefes na explicação da atividade, caso isso seja necessário, sem esquecer é 
claro, que os “Jogos da Fraternidade” são para os jovens, e são eles que devem realizar as 
atividades propostas. 

 
5. TAXAS E INSCRIÇÕES 

a) Taxa de inscrição: O evento não terá taxa de inscrição. 
b) Forma da Inscrição: A inscrição dos participantes será realizada da seguinte 

forma: 
b.1) No caso de Escotistas, a inscrição será realizada pelo sistema “MEU 

PAXTU”, devendo ser preenchida a categoria de atuação. 



  

 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 

Região do Paraná 
Rua Ermelino de Leão, 492 - 80410-230 - Curitiba - PR 

Tel.: (41) 3323-1031 
https://www.escoteirospr.org.br 

b.2) No caso dos Membros Juvenis/ Beneficiários, a inscrição será realizada 
pelo sistema “PAXTU”, por lote, devendo ser observada a idade na ocasião 
da realização do evento. 

c) Prazo da Inscrição: O participante (jovem e escotista) poderá realizar a sua 
inscrição no evento a partir de 01/05/2021 até o dia 17/05/2021. 
 

6. REGULAMENTO DAS CAMPANHAS DE DOAÇÃO 
Um dos objetivos dos Jogos da Fraternidade é fomentar a doação de sangue e 
donativos para atendimento às comunidades carentes. Assim, todas as ações 
realizadas desde o dia 25/05/2020 serão pontuadas. Não haverá necessidade de 
apresentar comprovantes. Vamos lembrar e fazer jus ao primeiro artigo da nossa 
lei: “O escoteiro é honrado e digno de confiança”. 
Este ano, especialmente pelas limitações do distanciamento social, serão 
consideradas também, as doações em dinheiro realizadas pelos membros dos 
Grupos Escoteiros para ações e entidades envolvidas com arrecadação e 
destinação de cestas básicas e alimentos às comunidades, incluindo as campanhas 
institucionais como: Canhota Amiga da Região do Paraná e Escoteiros pelos Líbano 
da Nacional.  
Para declarar as doações, basta preencher a ficha disponível abaixo e enviar para o 
e-mail: jogosdafraternidade@escoteirospr.org.br até às 10h do dia 23/05/21. 
 
6.1 PONTUAÇÕES DA CAMPANHA 
Bolsa de Sangue 50 pontos por bolsa 
Par de Calçados em bom estado   5 pontos por par 
Peça de roupa   1 ponto por peça 
Cobertor   1 ponto por peça 
Alimentos   1 ponto por quilo 
Leite em pó   1 ponto por lata 
Doações em dinheiro   1 ponto a cada R$ 6,00 (*) 
 
(*) Valor médio proporcional referente a 1 quilo de alimento, tendo como base o 
valor e composição de uma cesta básica. 
 
6.2 DA PREMIAÇÃO PARA A UNIDADE ESCOTEIRA LOCAL 
Campanha: Para cada grupo, será determinada uma quantidade de pontos relativa 
a cada grau de padrão. Estes pontos são relativos à quantidade de membros 
inscritos junto à UEB, onde “N” corresponde ao número de membros inscritos na 
UEB em 31/12/2020. 

mailto:jogosdafraternidade@escoteirospr.org.br
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Grau Bronze ....................... N x 5 pontos 
Grau Prata .......................... N x 10 pontos 
Grau Ouro ......................... N x 20 pontos 
Grau Diamante .................. N x 30 pontos 
 
7. NORMAS GERAIS DO EVENTO 

a) Atitudes e Comportamento: Os II Jogos da Fraternidade - Conectando 
Corações será um local de encontro virtual, intercâmbio e amizade, marco 
dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as 
normas ou instruções apresentadas pela Organização Geral, será 
estabelecida 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. Homens e mulheres devem manifestar respeito 
mútuo e para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias 
da intimidade. 

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 
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 
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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 dos II Jogos da Fraternidade - Conectando Corações decidirá 
quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer 
excepcionalidade. 
 
10. COMITÊ ORGANIZADOR 
O Comitê Organizador é composto pela Equipe de Atividade dos Ramos Lobinho, 
Escoteiro, Sênior e Pioneiro e coordenado pela Diretoria Regional de Atividades. 
Diretoria Regional de Atividades: Agda Pulceno Sielski 
E-mail para dúvidas da atividade: dir.atividades@escoteirospr.org.br 

 
 

Curitiba, 19 de abril de 2021. 
 
 

Irineu Muniz de Resende Neto 
Diretor-Presidente 

União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná



 

 

II JOGOS DA FRATERNIDADE – Conectando Corações (FORMULÁRIO DE ARRECADAÇÕES) 

 
GRUPO ESCOTEIRO  NUMERAL  
RESPONSÁVEL  TEL DE CONTATO  

E-MAIL    
 

ALIMENTOS ROUPAS CALÇADOS COBERTORES 
LATAS DE 

LEITE EM PÓ 
BOLSAS DE 

SANGUE 
DOAÇÃO EM 

DINHEIRO TOTAL 

Kg Pontos Peças Pontos Pares Pontos Peças Pontos Latas Pontos Bolsas Pontos Reais Pontos 

               

 
Pontuação por categoria 
Bolsas de Sangue 50 pontos por bolsa 

Pares de Calçados em bom estado   5 pontos por par 

Peça de roupas   1 ponto por peça 

Cobertores   1 ponto por peça 

Alimentos   1 ponto por quilo 

Leite em pó   1 ponto por lata 

  Doações em dinheiro           1 ponto a cada R$ 6,00  

 


