COMUNICADO 7 – COMO MONTAR SUAS PATRULHAS

Este comunicado tem por objetivo orientar os participantes da Aventura Sênior Regional a
montarem suas patrulhas. De acordo com o item 5.2 do regulamento do evento, divulgado no Comunicado
3:
5.2 Composição de patrulhas e tropas: As patrulhas serão montadas por seus respectivos escotistas
acompanhantes (respeitando as patrulhas de origem) e deverão ser compostas por 6 jovens do
Ramo Sênior. O fato de a patrulha ser mista não implica que seja acompanhada por mais de um
escotista. As tropas serão formadas por 4 patrulhas e sua composição final será divulgada até dia 01
de novembro de 2017.
Segue abaixo um pequeno passo a passo do que deverá ser feito pelo escotista para que suas
patrulhas sejam inscritas com sucesso.
a) Acessar o sistema de inscrições no website da UEB/RJ (www.escoteirosrj.org.br) e realizar sua
inscrição individual. Cada um dos participantes deverá realizar a mesma operação.
b) Em seguida, o escotista responsável pela patrulha deverá acessar a aba “Inscrições Feitas” e
clicar no botão “Inscrição Coletiva”.
c) De imediato aparecerá seu nome no campo “Responsável”. Então, o escotista deverá digitar, em
letras maiúsculas e sem caracteres especiais (acentos, cedilhas, etc.), somente o nome da
patrulha. Por exemplo: DEDO DE DEUS, KAMAYURA, PICO DO ACU, etc.
d) Por fim, no campo “Integrantes”, deverá digitar os nomes dos seis componentes jovens da
patrulha (conforme o nome for sendo digitado, já aparecerá para o responsável). Então, deverá
clicar no botão “Salvar Dados”. Pronto! A patrulha estará inscrita.
Sua patrulha não possui seis membros? Então ela será acrescida de jovens de outras Unidades
Escoteiras Locais, ouvidos os escotistas de origem. Vale lembrar a observação constante do regulamento
do evento:
Não será permitido que uma mesma Unidade Escoteira Local abra uma nova patrulha sem ter
completado outra patrulha em aberto.
Voilà! Caso ainda surja alguma dúvida de como proceder, entre em contato com o Escritório
Regional, através do telefone (21) 2533-9207, no horário entre 11:00 e 14:00 ou entre 15:00 e 20:00, ou
ainda através do e-mail secretaria@escoteirosrj.org.br.

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 8, O QUE ROLARÁ NO MÓDULO SUPERAÇÃO!

