COMUNICADO 1
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
1.

PROPOSTA DA ATIVIDADE

O Grande Jogo Aéreo é uma atividade proposta para as práticas da Modalidade do Ar. A ideia é
realizarmos atividades em conjunto, convidando as patrulhas dos ramos escoteiro e senior a
vivenciarem atividades típicas da Modalidade do Ar.
A programação será divulgada para as patrulhas que farão a pesquisa e organizarão a forma mais
criativa de apresentação. Elas podem apresentar os resultados através de um relatório escrito ou
também fazer um cartaz. Quem sabe um desenhista habilidoso na patrulha, os demais ajudando no
roteiro, podem também, apresentar através de uma história em quadrinhos. Podem fazer um teatro
com todos bem fantasiados, ou então recortar os personagens em papelão e fazer um teatro de
sombras. Contar a história em vídeo, ou fazer um flipbook. Conhecemos muito do passado através de
poemas e poesias, e também de músicas. Álbuns com recortes, fragmentos de texto e fotografias.
Podem registrar a história através da mímica ou da dança. E porque não misturar algumas destas coisas?
Cada patrulha pode escolher o modo que julgar melhor e que seja mais atrativo para seus integrantes. A
atividade não é competitiva. Cada patrulha buscará a melhor solução para superar os desafios
propostos.
Algumas destas apresentações podem ser preservadas e ficarem disponíveis para mais pessoas.
Porque não levar o resultado disto para a comunidade, em especial para as escolas perto de seu Grupo
Escoteiro? As patrulhas podem, inclusive, realizar as atividades junto com outras patrulhas, incluindo
patrulhas de outros grupos escoteiros. Importante que os jovens deem o devido crédito e
agradecimento, se possível com a patrulha mandando uma foto para a outra incluir em seus trabalhos.
Finda a atividade, ainda como parte do desafio, cada patrulha poderá postar nas redes sociais algumas
imagens do que foi desenvolvido. Para isto, deve ser utilizada a hashtag #GRANDEJOGOAÉREO.
2. DATA, LOCAL E HORÁRIO.
DATA: 23 de junho de 2018
LOCAL: Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA) – Avenida Marechal Fontenele, 1.200 –
Jardim Sulacap – Rio de Janeiro – RJ.
HORÁRIO: Credenciamento a partir das 09h do dia 23 de junho de 2018 (sábado). O evento terá
seu encerramento às 17h do mesmo dia.

3. PARTICIPANTES
A atividade é destinada a membros da UEB que estejam vinculados a uma Unidade Escoteira
Local, ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do Registro Institucional
correspondente ao ano de 2018, distribuídos da seguinte forma:
Beneficiários: para os jovens atuantes nos ramos escoteiro e senior (regras 066 e 084 do POR).
Escotistas: atuantes dos ramos escoteiro e senior como chefe de seção ou assistente.

4. VALOR DA TAXA E FORMA DE INSCRIÇÃO
A inscrição será feita através do sistema de inscrições on-line, no website da UEB/RJ, disponível
no link http://inscricoes.escoteirosrj.org.br/login.php. As inscrições serão feitas por patrulhas,
respeitando o descrito nas regras 072 e 090 do POR. Para cada patrulha inscrita, deverá estar
agregado a ela um escotista, que será seu responsável.
A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para beneficiários e R$ 20,00 para escotistas, não deixe para
última hora, pois o limite de inscrições é de até 200 jovens. Os boletos serão emitidos por seção no
dia 15/06/2018, com vencimento para o dia 18/06/2018.

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 2, INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DO EVENTO.
.

