1. Qual a proposta para o Grande Jogo do Ramo Robinho em 2017?
Não haverá bases. As Alcateias vão cumprir tarefas que envolvem integração com outras Alcateias,
competências do Programa do Ramo e o tema anual: Desenvolvimento Sustentável.

2. Quantas tarefas serão?
Serão 40 tarefas simples: 20 a serem feitas de manhã e 20 à tarde. Além disso, pode haver tarefas
extras ao longo do dia.

3. É preciso seguir alguma sequência?
Não. As tarefas podem ser feitas em qualquer sequência, conforme o interesse da Alcateia. No
entanto, as tarefas da manhã não poderão ser feitas à tarde, e vice-versa.

4. Como fazer as tarefas?
Basta se associar a uma ou mais Alcateias da sua gruta e pronto! Se for necessário algum material,
estará indicado na instrução da tarefa e será disponibilizado na Secretaria do evento.

5. Serão quantas grutas? E com quantas Alcateias?
Serão 5 ou 6 grutas, identificadas por uma cor de pelagem. A previsão é de que haja cerca de 15
Alcateias em cada gruta. A Alcateia deve variar nas parcerias para as diferentes tarefas, mas sempre
dentro da mesma gruta.

6. Qual o papel dos escotistas de cada Alcateia?
É o principal! Nesse modelo de atividade, os escotistas aplicam o programa para suas próprias
Alcateias e aquelas com as quais se associarem. Logo, têm a mais importante função: manter as
Alcateias unidas, animadas e ativas, fazendo o Melhor Possível!

7. Quem avalia as tarefas?
Haverá 25 juízes espalhados pela área do jogo. Quando a tarefa estiver cumprida ou puder ser
demonstrada, um lobinho de cada Alcateia deve chamar um juiz que estiver por perto.

8. Para qual juiz a tarefa deve ser apresentada?
Qualquer juiz poderá avaliar qualquer tarefa, mas, durante o horário de almoço, não haverá juízes
disponíveis.

9. As tarefas receberão notas?
Não. Elas apenas serão declaradas “cumpridas” ou “não cumpridas”.

10. É possível fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo?
Não. As Alcateias não poderão se separar e deverão se concentrar em apenas uma tarefa por vez.

11. As tarefas serão divulgadas previamente?
Não. As tarefas serão reveladas apenas no dia da atividade, para mantermos a surpresa. Haverá
apenas uma tarefa prévia. Quem desejar sugerir tarefas deve enviá-las para o e-mail
ramolobinhorj@gmail.com.

12. Qual será a tarefa prévia?
Será mais um incentivo à interação. Cada jovem deverá estar com uma camiseta branca por baixo (ou
levá-la, se preferir) e uma caneta de tecido. Seu objetivo será conseguir, na camiseta, a assinatura e o
número do GE de 10 lobinhos de grupos diferentes, o que ficará como uma recordação. Quem
alcançar essa quantidade receberá na camiseta um carimbo com o logotipo da atividade. Esta tarefa
pode ser realizada ao longo de todo o dia, e os escotistas, se desejarem, também poderão fazê-la.

13. Se houver dúvida em alguma tarefa, a quem procurar?
A um dos juízes ou aos facilitadores, que estarão no campo para sanar dúvidas, evitar filas e comunicar
tarefas extras.

14. Haverá algum reconhecimento para as Alcateias?
Sim! Todas as Alcateias que cumprirem pelo menos 5 tarefas ao longo do dia receberão, ao final, uma
linda fita comemorativa para seu tótem.

15. Quem é o responsável pela atividade?
Todos nós. Cada escotista inscrito, em qualquer que seja a função, é responsável pelo sucesso da
atividade. A coordenação está buscando organizá-la da melhor maneira, uma vez que é um formato
inédito, mas só alcançaremos o sucesso se todos os Velhos Lobos do Rio de Janeiro “caçarem junto”.

