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ORIENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES - #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?
Acontecerá online, com atividades propostas pela Coordenação do Evento. Para participar, você
deve organizar sua patrulha ou clã, para que possam se comunicar de alguma forma durante a
atividade, seja por whatsapp, ou qualquer outra ferramenta. Os lobinhos serão apoiados pelos
seus Velhos Lobos.
As “bases” das atividades, serão salas do Google Meet, e os links estarão disponíveis nos canais
da Região Escoteira do PR.
A patrulha ou clã, deverá acessar a plataforma dos Jogos, que estará disponível em
https://www.escoteirospr.org.br/jf_s2, clicar na logo do seu Ramo, e será apresentada a lista de
todas as bases, escolhida a base que se quer participar, clica no link, e acessa a sala da base,
onde a cheﬁa estará esperando. Os lobinhos estarão divididos por matilhas ou ainda por
equipes, sempre auxiliados por adultos.
O Primo, Monitor, ou membro da COMAD, deverá apresentar ao Chefe sua matilha, patrulha ou
Clã, e então o Chefe explicará ao vivo, ou através de vídeo qual atividade deverá ser realizada.
Nesta mesma sala da base, sua equipe, encontrará equipes de outros grupos, de outras cidades
e até de outras regiões, onde poderão conversar, trocar contatos, tirar fotos e etc.
E ainda, nessas salas “bases” teremos visitas surpresas que você poderá interagir diretamente ao
vivo.
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O que precisa para participar?
Você só precisa de disposição, uma boa conexão de internet, 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.

Menores de 13 anos
Lobinhos e escoteiros com idade entre 6,5 e 13 anos incompletos, poderão assistir o cerimonial
de abertura pelo Facebook de seus pais ou de outra pessoa com idade legal para ter conta
nesta Rede Social.
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.

