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ORIENTAÇÃO AOS ADULTOS - #JF_S2
O que?
Jogos da Fraternidade Conectando Corações.

Quando?
Dia 24 de maio de 2020 as 9horas da manhã, transmissão ao vivo, via Facebook e Instagram da
Região do Paraná.

Onde?
Na internet, na casa de cada membro dos Escoteiros do Brasil.

Como?
Os Adultos associados da União dos Escoteiros do Brasil, podem participar em duas categorias
distintas:

Aplicador de bases:
Nesta categoria se enquadram os adultos que estarão nas salas das bases no Google Meet, passando as orientações aos Jovens sobre as atividades da base, tirando dúvidas e organizando a execução das atividades.
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ORIENTAÇÃO AOS ADULTOS - #JF_S2
Adulto Participante:
Excepcionalmente, nesta edição, os adultos que não estiverem atuando em bases, poderão e
deverão acompanhar suas matilhas, patrulhas, tropas ou clãs, 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 Conectando Corações” é para os
jovens, e são eles que devem realizar as atividades propostas.
Caso o adulto queira auxiliar em alguma base, basta procurar o Coordenador da Base.
As “bases” das atividades, serão salas do Google Meet e os links estarão disponíveis nos canais da
Região Escoteira do PR.

O que precisa para participar?
Você só precisa de disposição, conexão de internet e se inscrever individualmente pelo Meu Paxtu,
sem nenhum custo. Ficar ligado nas nossas redes sociais e estar a postos no dia 24 a partir das 9 da
manhã
Todos os Inscritos no Meu Paxtu, poderão imprimir o Certiﬁcado Especial de Participação.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco!
Nos vemos nos “Jogos da Fraternidade Conectando Corações”
#JF_S2.

