BOLETIM 1
1 – TEMA
A Coordenação do Ramo Sênior consultou os jovens para saber se havia interesse em
participar do Grande Jogo Regional deste ano com um tema diferente do proposto anualmente
pela UEB. Dos temas propostos havia diversas opções sobre o que os jovens estão
conversando atualmente: Livros, séries e filmes. O tema vencedor foi Harry Potter.

2 – DINÂMICA DO JOGO
Trazendo o tema ao Grande Jogo Regional, a dinâmica será parecida com os outros anos:
Quatro núcleos com seis bases cada. Os núcleos foram pensados de acordo com as casas de
Hogwarts e conforme nosso programa educativo. Todas as bases trabalharão as seis áreas de
desenvolvimento: Físico, intelectual, social, espiritual, caráter e afetivo.

3 – BASES & NÚCLEOS
Cada núcleo terá seis bases, totalizando vinte e quatro. Estas seguirão as características de
cada casa:
Lufa-Lufa: Gentileza, paciência, justiça, afetividade, tolerância e espiritualidade.
Corvinal: Inteligência, criatividade, aprendizagem e sagacidade;
Grifinória: Coragem, nobreza, fraternidade e lealdade;
Sonserina: Eficiência, caráter, desenvoltura e liderança.

4 – UNIFORME/VESTUÁRIO
Como em todo Grande Jogo Regional, este ano não será diferente. Para as cerimônias de
abertura e encerramento, todos os jovens deverão trajar o uniforme ou vestuário escoteiro.
Durante o Grande Jogo Regional será permitido que os jovens participem com camiseta de
motivo escoteiro e lenço do Grupo no pescoço, obrigatoriamente.
Como este ano teremos um tema, a coordenação recomenda o bom senso: Nada de capas de
bruxo, vassouras e caldeirões, ou seja, nada que descaracterize o uniforme/vestuário
escoteiro. Caso sua patrulha deseje fazer uma camiseta alusiva ao tema, será permitido.

5 – BASE PRÉVIA
Como todo ano, teremos uma base de solidariedade que será realizada antes do dia do Grande
Jogo Regional 2017.
Este ano a base prévia é Fofo & Canino. As patrulhas deverão doar pelo menos “x” quilos de
ração para alguma instituição de acolhimento e proteção de animais, tirar uma foto do
momento da doação com o responsável da instituição, preencher o comprovante de doação e
apresentar no dia do Grande Jogo Regional na base destinada.
A pontuação da base de solidariedade será conforme tabela abaixo:

Pontos
5
4
3
2
1

Kg doados
Mais de 12 kg.
11 ou 12kg.
9 ou 10kg.
7 ou 8kg.
Até 6 kg.

COMPROVANTE DA BASE DE DOAÇÃO
Recebemos da Patrulha ___________________________________________________ do __________/_____ Grupo
Escoteiro ________________________________________________, o total de __________Kg de ração que serão
Quantidade por extenso

utilizados em nossa Instituição.
Nome da Instituição: ___________________________________________________________________________________.
Responsável pela Instituição: _________________________________________________________________________.
Endereço:________________________________________________________________________________________________.
Telefone de Contato: _______________________.
Rio de Janeiro, _____/_____/2017.

__________________________________________________
Assinatura / carimbo

COLE AQUI A FOTO DE SUA PATRULHA
REALIZANDO A ENTREGA JUNTO AO RESPONSÁVEL
PELA INSTITUIÇÃO

