RAMO SÊNIOR
COMUNICADO 2 - TAREFAS PRÉVIAS E LARGADA
Base Boa Ação
A Base de Doação será uma base prévia, ou seja, a doação acontecerá antes da realização do Grande Jogo.
Cada grupo deverá escolher uma instituição para realizar a doação. O COMPROVANTE DA BASE DE DOAÇÃO
(Divulgado no comunicado 1) deverá ser levado junto com as doações para a instituição. O responsável pela
mesma deverá preencher o COMPROVANTE em todos os seus campos, constatando e descrevendo a
doação, devendo assinar e carimbar. Deverão também tirar uma foto da patrulha fazendo a entrega com o
responsável da instituição. A foto deverá ser impressa e colada no comprovante em local específico. Cada
patrulha deverá ter seu próprio comprovante. Entregarão o mesmo na base correspondente, no módulo
Aprender a Conviver. PODERÃO SER DOADOS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS DANDO PREFERÊNCIA AOS QUE
A INSTITUIÇÃO MAIS PRECISE.
Em hipótese alguma serão aceitas fotografias que não estejam em conformidade com o solicitado, ou
seja, não serão aceitas fotografias em celulares.
Além das tarefas prévias divulgadas no primeiro comunicado, esse ano teremos mais algumas informações
para vocês.

Base Conhecimento não ocupa espaço
Para esta base as patrulhas deverão realizar uma pesquisa previa e se apresentarem para atividade tendo
noções de conhecimento das principais embarcações e aeronaves. Este conhecimento pode ser obtido nos
seguintes links:
http://blog.socialboats.com.br/conheca-os-principais-tipos-de-embarcacoes/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-312
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-314
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_DHC-5_Buffalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-110
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_KC-390
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-3_Orion
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_120
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-121

Base Defesa Civil/Bombeiros
ATENÇÃO: como esta será uma base hibrida, ou seja, destinada a seniores e pioneiros, ela só estará aberta
a partir de 09:30, e para esta base, além dos conhecimentos de primeiros socorros/socorrismo, as
patrulhas deverão ler a cartilha SEGURANÇA DO IDOSO (anexo 1) e o PLANO DE CONTINGÊNCIA DA
FAMÍLIA (anexo 2). As duas estão disponibilizadas no site Escoteiros do Brasil – Região Rio de Janeiro
(escoteirosrj.org.br/grande-jogo-regional-escoteiro-2018/)

Base Resgate
Para esta base, ao menos 4 patrulheiros devem estar com CINTO (escoteiro ou não). O cinto pode ser
levado na mochila, sem problemas.

Base Obstáculos de Cordas
Nesta base, a patrulha deverá dominar a realização do nó VOLTA DO ENFARDADOR, beleza? Pratiquem
desde já!

Largada
Conforme solicitado no Encontro de Monitores, vamos repetir o modelo da largada do ramo sênior do
último Grande Jogo. Como funciona?
 A primeira base, obrigatoriamente, a patrulha deverá fazer no módulo que for indicado pela cor da
pulseira que será entregue ao monitor.
 As demais bases podem fazer sem ter uma ordem específica.
Isso facilita para não ter muitas bases cheias e outras vazias logo no início do jogo.

Nos vemos dia 06 de maio!
Sempre Alerta!

