REGULAMENTO

1. APRESENTAÇÃO

O Torneio Cumprindo a Missão 2020, compreendendo o atual momento que impõe desafios
e oportunidades a todos, homenageia uma premiação que se consagrou por uma década nas
gestões regionais no início dos anos 2000. Nesse período, a Região do Rio de Janeiro premiou e
reconheceu anualmente diversas unidades escoteiras que se esforçaram para oferecer Escotismo
com base nas melhores práticas existentes.
Em 2020, o Torneio Cumprindo a Missão terá o tema Escoteiros em Casa, reforçando a
resiliência e a força de vontade contidas no oitavo artigo da Lei Escoteira: O escoteiro é alegre e
sorri nas dificuldades.
O torneio não concorre com a premiação nacional do Grupo Padrão. Ao contrário, ele
considera em um de seus critérios a colocação da UEL na classificação nacional. O foco do
Cumprindo a Missão está na adesão das unidades às iniciativas estratégicas adotadas pela Região,
entre elas o fortalecimento dos distritos, o forte desejo de premiar aqueles que fazem uma boa
gestão em seus grupos escoteiros e seções autônomas e principalmente o sonho de oferecer o
Escotismo para o maior número de crianças e jovens em nosso Estado.
Período: 01 de julho a 31 de dezembro de 2020
Inscrição: Por grupo, mediante preenchimento de formulário online no site Regional.

2. PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO:

As UELs serão classificadas nas categorias A, B, C ou D, de acordo com a quantidade total de
registros que cada uma alcançou no ano anterior, ou seja, 2019.
O quadro abaixo estabelece as pontuações a serem alcançadas em cada categoria para os
Padrões Ouro, Prata e Bronze.

Categoria A
UELs com mais de 150 associados

Categoria B
UELs entre 101 e 149 associados

Categoria C
UELs entre 51 e 100 associados

Categoria D
UELs com até 50 associados

Padrão Ouro

Padrão Prata

Padrão Bronze

Mais de 1440 pontos

1440 a 1280 pontos

1279 a 1120pontos

Mais de 920 pontos

920 a 820 pontos

819 a 720 pontos

Mais de 590 pontos

590 a 530 pontos

529 a 460 pontos

Mais de 430 pontos

430 a 390 pontos

389 a 340 pontos

As UELs que alcançarem as pontuações acima, serão premiadas da seguinte forma:
•
•
•

Padrão Ouro – Troféu, certificado e R$ 150,00 em créditos para cursos
Padrão Prata – Troféu, certificado e R$ 100,00 em créditos para cursos
Padrão Bronze – Troféu, certificado e R$ 50,00 em créditos para cursos

3. PONTUAÇÃO DE UNIDAES ESCOTEIRAS LOCAIS:

As UELs serão pontuadas de acordo com o quadro abaixo:
Certificado de funcionamento

GESTÃO

Acampadentro Regional
INDABA Distrital
Reunião de Gilwell
Fórum de Presidentes
Atividade de Espiritualidade
Insígnia de Resiliência

Obrigatório e eliminatório
Padrão Ouro
Padrão Prata
Padrão Bronze
Ata da Assembleia Ordinária em 2020
Prestação de contas 2019
Calendário de atividades 2021
Acima de 40%
Entre 21% e 40%
Entre 11% e 20%
Até 10%
No mínimo 10% de associados isentos
Formulário de atividades online regulares
Postagem semanal no Face ou Instagram
Acima de 40%
Entre 21% e 40%
Entre 11% e 20%
Até 10%
Curso Avançado
Curso Preliminar ou Intermediário
Momento EAD, Oficinas, Módulos
Participação registrada no PAXTU
Lista de presença online
Participação registrada no PAXTU
Lista de presença online
Participação registrada no PAXTU
Conquista e formalização do pedido

Monitoramento COVID-19

UEL ativa no monitoramento online

Indicação de instituições
#AconteceuNoGrupoSolidário
Cadastro de voluntários para
UELs
Grupo Irmão de Lenço

Por instituição a ser auxiliada (máx. 2)
Divulgar ação social no site Regional (máx. 2)

Grupo Padrão

Documentos

ESCOTISMO
PARA TODOS

Crescimento (apenas de jovens)
Associados isentos
Atividades durante a Pandemia
Rede social ativa

MAIS
VOLUNTÁRIOS Captação de adultos

Formação

ATIVIDADES
REGIONAIS

INICIATIVAS
REGIONAIS
SOLIDÁRIO

Zero
150
100
50
30
20
20
100
60
40
20
40
100
50
120
60
40
10
20/pessoa
5/pessoa
2/pessoa
1/pessoa
3/pessoa
5/pessoa
20/pessoa
1/pessoa
10/pessoa
40
10/cada
10/cada

Só para Grupos das categorias A e B

40/pessoa

Só para grupos das Categorias A e B

40/pessoa

A seguir detalhamos um pouco mais cada item previsto no quadro de pontuação das UELs.
GESTÃO
➢ Certificado de Funcionamento – este item não gera pontuação, mas é eliminatório. Só poderão
participar do “Cumprindo a Missão 2020 – Escoteiros em Casa” as UELs que obtenham seu
Certificado de Funcionamento.
➢ Grupo Padrão – de acordo com o padrão (Ouro, Prata ou Bronze) alcançado pela UEL na
premiação “Grupo Padrão 2020” promovida pelo Nível Nacional, a UEL receberá uma
pontuação neste item de acordo com a tabela.
➢ Documentos – o envio pela UEL das cópias de cada um dos documentos, nos prazos
abaixo, digitalizados em formato PDF para o e-mail secretaria@escoteirosrj.org.br:
• Ata da assembleia – prazo estabelecido no Edital de Convocação da Assembleia
Regional;
• Balanço Anual ou Prestação de Contas 2019 – até 31/12/2020;
• Calendário de Atividades 2021 – até 31/12/2020

ESCOTISMO PARA TODOS
➢ Crescimento (apenas de jovens) – será atribuída uma pontuação de acordo com o percentual
de crescimento de membros juvenis, apurado no Paxtu, comparando o resultado de
registros de 2019 com o total registrado em 2020.
➢ Associados isentos – considerando que o Escotismo, em sua definição, valoriza a
participação de pessoas de todas as origens sociais, etnias e crenças, o “Cumprindo a
Missão” vem incentivar que os grupos mantenham entre seus associados, no mínimo, 10%
de membros juvenis atendidos pelo Art. 7º da Resolução CAN Nº 05/2014, que prevê a
isenção de registro para o associados cuja renda familiar mensal não exceda o valor de 1
½ (um e meio) salário mínimo nacional; ou cuja família esteja incluída no programa do
Governo Federal intitulado “Bolsa Família” ou o que vier a substituí-lo.

➢ Atividades durante a Pandemia – para este item, será disponibilizado um formulário
online a ser preenchido pela UEL, que demonstre que foram mantidas atividades regulares
virtuais junto aos jovens durante o período da pandemia. Entende-se por atividade online
regular aquela desenvolvida, no mínimo, quinzenalmente por meio de reuniões virtuais,
tarefas enviadas por WhatsApp ou redes sociais. Em casos de dificuldade de acesso,
também serão aceitas atividades ou tarefas disponibilizadas por outros meios como
telefone, correspondência etc. Para atender este item, as UELs deverão anotar e guardar
registros (programação, links, fotos etc.) com as seguintes informações de cada uma de
suas seções: dias das reuniões, quantidade de participantes e ferramenta utilizada para a
atividade online. As reuniões e atividades online devem ser registradas no Paxtu
normalmente.
➢ Rede social ativa – será verificado se a UEL mantém rede social oficial ativa (Facebook ou
Instagram) com postagens de atividades ou reuniões, no mínimo, a cada semana. As
postagens devem mostrar os associados com lenço, realizando tarefas, reuniões,
atividades, ou campanhas sempre respeitando as recomendações da UEB sobre os
cuidados de prevenção ao COVID-19 e representando de forma positiva o Movimento
Escoteiro.
MAIS VOLUNTÁRIOS
➢ Captação de adultos – o adulto é peça chave para o sucesso e o crescimento da nossa instituição.
Novos voluntários vêm se aproximando das UELs para auxiliar na realização das atividades
virtuais, seja apoiando na execução de tarefas, dando palestras ou ajudando nas
especialidades e progressões. Nesse sentido, o Cumprindo a Missão 2020 pontuará
especialmente as UELs que conseguirem captar novos adultos. Para a pontuação será
considerado o crescimento percentual do total de escotistas e dirigentes registrados em
2020, comparado com 2019.
➢ Formação – a pontuação deste item se dará multiplicando a quantidade de adultos que
concluíram Curso Avançado, Curso Preliminar, Intermediário, Momento EAD, Oficinas ou
Módulos, pelas respectivas pontuações existentes na tabela.
ATIVIDADES REGIONAIS
➢ As pontuações deste item se darão multiplicando a quantidade de participantes dos eventos
regionais relacionados pelas respectivas pontuações existentes na tabela. Dependendo do
evento, a apuração da presença será feita por meio de formulário online ou pelo Paxtu.

INICIATIVAS REGIONAIS
➢ Insígnia de Resiliência - a pontuação deste item se dará multiplicando a quantidade de jovens
cujas UELs enviaram o pedido da Insígnia de Resiliência até 30/11/2020 pela respectiva
pontuação existente na tabela.
➢ Monitoramento COVID-19 – a pontuação será atribuída à UEL que mantiver o formulário de
monitoramento online (https://bit.ly/2YAZuwU) atualizado mensalmente de julho a
dezembro. O formulário deve ser atualizado sempre até o dia 10 de cada mês.
SOLIDÁRIO
➢ Indicação de Instituições – além de ajudar pessoas e famílias, a Região do Rio de Janeiro quer
ajudar instituições parceiras das UELs. Para isso, cada unidade, por meio de suadiretoria,
pode indicar até duas instituições (asilos, abrigos etc.) que precisem de auxílio para superar
este período da pandemia. As instituições devem ser cadastradas no link
http://www.escoteirosrj.org.br/social/instituicoes-apoiadas/.
Vamos
divulgar
as
instituições cadastradas em nossas redes sociais para que possam ser vistas e ajudadas.
Cada instituição cadastrada somará 10 pontos para a UEL no Torneio Cumprindo a Missão
2020.
➢ #AconteceuNoGrupoSolidario – cada UEL pode enviar até 2 notícias (texto + foto) para o e-mail
comunicacao@escoteirosrj.org.br divulgando ações comunitárias que tenham sido
realizadas por seus associados durante a pandemia. Atenção: as ações devem ser virtuais.
Quando as ações forem presenciais, devem respeitar as orientações já amplamente
divulgadas pelos Escoteiros do Brasil com relação aos procedimentos e cuidados a serem
adotados durante a pandemia. Cada notícia enviada de forma correta será postada no site
Regional ou nas redes sociais da Região do Rio de Janeiro. Cada notícia postada somará
10 pontos.
➢ Cadastro de voluntários para UELs (exclusivo para UELs das Categorias A e B) – no Escotismo
dizemos que o mais forte protege o mais fraco. Nesse sentido, grupos que estejam com
suas equipes de adultos mais estáveis, poderão disponibilizar seus escotistas para
auxiliarem nas reuniões e atividades de UELs que estejam com alguma dificuldade
temporária de falta de adultos. Esta ação é de caráter temporário e o adulto deverá
conciliar suas obrigações no seu grupo escoteiro com o auxílio a uma outra UEL. Cada
adulto cadastrado que atuar auxiliando outra UEL somará 40 pontos para o grupo escoteiro
de origem.

➢ Grupo Irmão de Lenço (exclusivo para UELs das Categorias A e B) – dentro do mesmo espírito
de cooperação, dirigentes de grupos escoteiros das categorias A ou B poderão auxiliar
diretorias de UELs das demais categorias, que estejam com alguma dificuldade temporária
de gestão. Esta ação é de caráter temporário e o adulto deverá conciliar suas obrigações
no seu grupo escoteiro com o auxílio a uma outra UEL. Cada adulto cadastrado que atuar
auxiliando outra UEL somará 40 pontos para o grupo escoteiro de origem. O cadastro de
dirigentes e as formas de atuação em outra UEL serão estabelecidas em Resolução
Regional.
4. PONTUAÇÃO DE DISTRITOS

O Distrito será pontuado com base no seguinte critério:
•
•
•

UELs do distrito com Padrão Ouro – 1000 pontos por UEL
UELs do distrito com Padrão Prata – 600 pontos por UEL
UELs do distrito com Padrão Bronze – 400 pontos por UEL

Cálculo:
Total de pontos das UELs
------------------------------------------ = XX %
Total de UELs no Distrito X 1000

5. PONTUAÇÃO EXTRA:

Equipe Distrital com Assistentes de todos os Ramos: + 5%
Indaba Distrital realizada no mês de outubro: +5%
Calendário Distrital aprovado pela maioria das UELs do Distrito: +5%
Padrão Ouro Distrital

Acima de 85%

Padrão Prata Distrital

Entre 71% e 85%

Padrão Bronze Distrital

Entre 60% e 70%

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

O resultado preliminar será divulgado até 20 de fevereiro de 2021.
Havendo discordância, o Diretor Presidente da UEL poderá enviar pedido de revisão para o
e-mail secretaria@escoteirosrj.org.br até o dia 01 de março de 2021.
O resultado definitivo será divulgado até Assembleia Regional 2021, ou até 5 (cinco) dias após
a divulgação do resultado final do Grupo Padrão Nacional, o que acontecer primeiro.
A premiação será entregue na Sessão Solene da Assembleia Regional de 2021.
As pontuações previstas para a conquista dos padrões podem ser reduzidas a qualquer
tempo, caso alguma atividade seja alterada ou algum critério precise ser revisto. A Diretoria
Regional divulgará qualquer alteração no site regional.
Casos omissos serão decididos pela Diretoria Regional do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

