
REGULAMENTO



O que é a semana escoteira?

Tradicional atividade da Região Rio de Janeiro retorna ao calendário regional atualizada para o 
atual momento da sociedade, com o nome de Movimentação Escoteira.  A proposta da semana 
escoteira é ser uma atividade interativa, onde os jovens possam realizar as tarefas propostas 
durante algumas semanas dos meses de abril e maio, visando à superação dos desafios

Quem pode participar?

Todos os jovens do Movimento Escoteiro e amigos dos escoteiros.

Onde e Quando? 

Data: 18 de abril até o dia 09 de maio

Onde: Em sua casa.

Inscrições:

As inscrições devem ser realizadas pelo endereço abaixo (via Google Forms) até o dia 26 de 
Abril .

As Equipes serão compostas de no mínimo 4 participantes e no máximo 8, podendo ter amigos 
membros de outros ramos, ou ainda, que não façam parte do Movimento Escoteiro.

Inscrição Equipes: via Google forms - https://forms.gle/4sdzTQZEhgyp5fvo7 (também disponível 
em nosso site  www.escoteirosrj.org.br)

Aviso aos Grupos: Não esquecer de lançar a atividade no PAXTU e incluir os jovens 
participantes de sua Unidade Escoteira. 

Desenvolvimento:

Semanalmente serão postadas as tarefas da semana escoteira, através das nossas redes sociais. 
Facebook (@escoteirosrj) e Instagram (@escoteirosrj_oficial).  Será necessário seguir as redes e 
fazer o download de um app de leitura de QRCODE.  

As tarefas realizadas devem ser postadas sempre em modo público no facebook e o link da 
postagem deve ser enviado para a região escoteira através do link resposta (Google forms) que 
será publicado junto à tarefa.  Cada tarefa possui critérios próprios de avaliação, fique atento ao 
solicitado pela tarefa. 

Você pode convidar amigos de fora do Movimento para participar, 

virtualmente, da semana escoteira.

A  Semana Escoteira não é uma competição entre os participantes!

Lembrando que toda a atividade deve ser realizada em sua casa.

http://www.escoteirosrj.org.br)


Pontuação

As equipes receberão a pontuação, de acordo com o desempenho das tarefas. Essa pontuação 
será dividida em 1 (um), 3 (três) e 5 (cinco) pontos, conforme o rendimento da equipe em relação 
a tarefa. Ao final da atividade, as equipes serão classificadas no final da atividade pelos seguintes 
padrões:

A coordenação da semana escoteira  publicará o padrão das equipes participantes no site 
regional após o termino de verificação das tarefas. https://www.escoteirosrj.org.br/  

Distintivos e Certificados 

As Unidades Escoteiras Locais e os participantes da Semana Escoteira poderão acessar o site 
regionalpara download dos devidos certificados, que poderão ser impressos, preenchidos e 
assinados localmente. Os distintivos da Semana Escoteira poderão ser adquiridos conforme 
instruções que serão publicadas também no site da Região Rio de Janeiro 
(https://www.escoteirosrj.org.br/)

Regras:

Todas as tarefas devem ser postadas no Facebook com acesso de forma pública incluindo sempre 
as hashtags: #escoteirosrj #semanaescoteirarj

Importante:Os links deverão ser postados no formulário disponibilizado na tarefa. 

Nos conteúdos gerados e postados não são permitidos o uso de armas de fogo, armas brancas ou 
artefatos bélicos relacionados aos contextos de ataque, defesa ou violência, mesmo que sejam de 
brinquedo, bem como gestos que os indiquem. Também não podem conter apelo ou conteúdo 
sensual ou sexual, sinais ofensivos ou ações que indiquem qualquer tipo de discriminação ou 
preconceito. Tampouco são permitidas referências ao uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas 
ilícitas, exceto em tarefas que tenham cunho educativo nas quais também não é permitido que se 
faça apologia às mesmas. Não épermitido o uso de conteúdo com duplo sentido e que fujam dos 
valores do Movimento Escoteiro.

Conforme o item II da regra 11 do POR (Princípios, Organização e Regras): “A União dos 
Escoteiros do Brasil não está ligada a qualquer organização político-partidária. Seus membros, 
quando usando o vestuário ou o uniforme escoteiro, ou quando representando o Movimento 
Escoteiro, devem abster-se de tomar parte em reuniões ou atividades político-partidárias.”, não 
serão aceitas manifestações políticas dentro dos conteúdos gerados e postados.  

PADRÂO GILWELL
Para as equipes que atingirem a partir de 85% do total de pontos máximos levando em 
conta o número de tarefas realizadas.

PADRÃO BRONWSEA
Para equipes que atingirem entre 70% e 84% do total de pontos máximos levando em conta 
o número de tarefas realizadas.

PADRÃO MAFEKING
Para as equipes entre 50% e 69% do total de pontos máximos levando em conta o número 
de tarefas realizadas.

https://www.escoteirosrj.org.br/
https://www.escoteirosrj.org.br/

