
 

 

BOLETIM 1 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O “AcampaDentro” Regional acontecerá pela primeira vez unindo os escoteiros que estão afastados pelo 
Covid-19 por meio da internet. Lobinhos, Escoteiros, Seniores e Pioneiros de todos os cantos do Estado do Rio 
de Janeiro terão a oportunidade de fazer novos amigos e reencontrar velhos companheiros. Com atividades 
tipicamente escoteiras, adaptadas às nossas residências. Assim, todos estão convidados a participar desta 
inédita aventura. 

 
2. QUANDO E ONDE ACONTECERÁ? 
 

O AcampaDentro se iniciará no dia 8 de agosto, com o cerimonial de abertura, e terá seu término no dia 9 de 
agosto de 2020.  A atividade será desenvolvida em plataformas virtuais na casa de cada participante.  

 
3. COMO SE INSCREVER? 

 
Todos os participantes (jovens e adultos) devem se inscrever pela plataforma MeuPAXTU até o dia 26 de 

julho. 
 

4. QUEM PODE PARTICIPAR? 
 

O evento será destinado aos jovens de todos os ramos do movimento escoteiro. Quanto à formação das 
equipes os jovens serão organizados de acordo com seu Ramo dentro de sua Unidade Escoteira Local.   

Os Lobinhos em suas Alcatéias, Escoteiros em até 5 patrulhas por Tropa, Seniores em até 4 patrulhas por 
Tropa e Pioneiros em seus Clãs.  Os adultos, Escotistas ou Dirigentes, serão agentes motivadores da atividade 
junto aos jovens de sua Unidade Escoteira Local.  
 

5. QUAL O PAPEL DOS ADULTOS NA ATIVIDADE? 

Os escotistas e dirigentes dos Grupos Escoteiros serão agentes motivadores da atividade e apoiarão os jovens de 

sua unidade para que consigam realizar as diversas tarefas solicitadas. 

6. Tem custos?  

Não! A participação na atividade é totalmente gratuita. 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONHECENDO A ESTRUTURA  

 

 

 

A coordenação geral tratará das orientações gerais. A Secretaria será formada pelo Escritório Regional 

cuidando das questões administrativas do evento. A comunicação é encarregada da parte técnica de divulgação 

e transmissões durante o evento. Os Coordenadores de Ramo serão responsáveis pelo programa do evento de 

seus ramos e levar as atividades aos participantes.  

Respondendo aos coordenadores de ramo temos os coordenadores distritais que farão o papel de chefe de 

subcampo. Abaixo deles estarão os assistentes distritais que ficarão responsáveis pelas tropas, alcatéias ou clãs. 

Os chefes de seção atuarão na ponta junto aos jovens como agentes motivadores.  

8. DINÂMICA 

O AcampaDentro será uma grande atividade que contará com toda a estrutura como se estivesse em 

campo, tanto para Escotistas como para as Alcatéias, Tropas e Clãs. As atividades serão propostas virtualmente, 

por meio de aplicativos e redes sociais.  

9. DISTINTIVO 

 Os distintivos do AcampaDentro poderão ser adquiridos conforme instruções que serão publicadas no site 

da Região Rio de Janeiro (www.escoteirosrj.org.br). 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL

SECRETARIA COMUNICAÇÃO
COORDENADORES DE RAMO
Programa - Chefe de Campo

COORDENADOR DISTRITAL
Chefe de Sub Campo

ASSISTENTE DISTRITAL
Chefe de Tropa

CHEFE DE SEÇÃO
Agente Motivador

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


 

10. INFORMAÇÕES GERAIS 

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 é permitido 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. 
 

Informações sobre programação e plataformas utilizadas na atividade estarão disponíveis no Boletim 2. 


