BOLETIM RAMO LOBINHO
1 – Instruções para o Acampadentro

As Alcateias inscritas deverão criar sala virtual para aplicação da atividade.
É de responsabilidade da Alcateia participante, buscar as tarefas do Acampadentro que serão postadas na
página do Facebook, criada pelo Ramo Lobinho para essa finalidade.
É de responsabilidade da Alcateia participante editar as imagens (fotos ou vídeos) das tarefas em arquivo
compatível para publicação e postagens em rede social.
Fica a critério dos administradores da página do Facebook (assistentes distritais ou a coordenação regional do
Ramo Lobinho), postar todas as imagens ou parte delas, conforme necessidade, capacidade técnica, qualidade,
tamanho etc.
Haverá uma sala regional na plataforma Facebook, dedicada a abertura do evento e cerimônias. Essa sala
receberá os quatro ramos para as cerimônias em comum.
O Ramo Lobinho terá uma página do Facebook do Acampadentro, dedicada a postagem das tarefas a serem
cumpridas ao longo do acampamento, devendo os Assistentes Distritais do Ramo e os responsáveis por pegar as
tarefas estarem inscritos como membros.
Os Assistentes Distritais terão privilégios de administrador na página do Facebook acima mencionada.
Os responsáveis pelas Alcateias inscritas deverão comunicar-se com os Assistentes Distritais do Ramo Lobinho
da localidade de seu grupo.
Os Assistentes Distritais serão responsáveis por receber as imagens das tarefas realizadas pelas alcateias do seu
distrito.
Os Assistentes Distritais após receberem as imagens de determinada atividade concluída pelas alcateias de seu
Distrito, deverão postar na página do Facebook criada.
A dinâmica será simples. Responsáveis pelas alcateias pegam as tarefas que serão postadas pela coordenação
do ramo na página do Facebook do Acampadentro Regional - Ramo Lobinho, cumprem as atividades e pedem
aos Pais para filmar parte da tarefa ou foto da tarefa concluída, o responsável pela Alcateia remete as imagens
da atividade concluída para o Assistente Distrital, esse posta as imagens descrevendo a tarefa e qual distrito
realizou.
As Alcateias pertencentes aos Distritos que ainda não possuam assistentes distritais do Ramo Lobinho, enviarão
suas imagens das atividades para a Coordenação Regional do Ramo Lobinho que postará a realização daquele
distrito.

2- Lista de Materiais:
- Produtos que os Lobinhos possam fazer sanduíches (pão de forma ou comum, azeitonas, milho ou ervilha em
conserva, mortadela, presunto, queijo etc a gosto e possibilidades da família)
- Cadarços de sapato, barbante grosso ou fieira, tipo corda de varal de algodão dois pedaços de
aproximadamente 60cm cada.
- Colchas, cobertores, lençóis para improvisar barracas (aqueles que tenham e preferir, podem montar suas
barracas na casa).
- Folhas de papel, lápis de cor e ou canetinhas.

3 – Tarefa Prévia
Que tal prestar uma homenagem aos profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia?
Eles são médicos, enfermeiros, instrumentistas, bombeiros, policiais, seguranças, garis, enfim, eles são muitos. Passam
grande parte do tempo longe de suas famílias e se dedicam, de verdade, a uma causa de enorme relevância
humanitária que tem como objetivo maior salvar vidas. O novo coronavírus mudou hábitos, estabeleceu regras e está
transformando corações e mentes.

Tarefa: Faça um cartaz de agradecimento a estes profissionais e poste nas redes sociais de sua preferência
utilizando as hashtags #acampadentrorj e #escoteirosrj.
Não esqueça de enviar o link da postagem para a nossa equipe até o dia 8 de agosto.
Link: https://forms.gle/zBuzG8ngJ2kiqqT27

A coordenação do Ramo ficará, durante a atividade, com uma sala zoom
aberta para auxiliar os assistentes distritais do Ramo, bem como os Akelás dos
distritos que não tenham assistentes distritais em quaisquer dúvidas, e essa
sala será disponibilizada em momento próprio.

