
 

BOLETIM 1  

Informações Gerais  

1. PROPOSTA  

O AcampRio é uma atividade do Ramo Pioneiro do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivos 

fornecer oportunidades para pioneiros e pioneiras porem em prática ações voltadas, principalmente, 

para as áreas de ações prioritárias Viagem, Serviço, Natureza e Trabalho, proporcionar reflexões e 

ações voltadas para assuntos de interesse do Ramo e técnicas escoteiras através de um acampamento 

que une jovens e escotistas do Ramo Pioneiro de todo o Estado do Rio de Janeiro. 

A data e o local da atividade, prevista para Junho de 2021, serão divulgados em breve. 

E você, pioneiro (a), gostaria de escolher o tema do AcampRio 2021 e ainda participar da construção 

dessa grande atividade  Regional do Ramo Pioneiro do nosso Estado? Se sua resposta for sim, 

continue lendo, porque esse recado é para você!  

Para o AcampRio 2021, pioneiros e pioneiras de todo o Estado do Rio de Janeiro terão a oportunidade 

de  participar diretamente, não só da escolha do tema do acampamento, como também poderão somar 

forças ao Grupo  de Trabalho do Evento (formado por escotistas do Ramo), através de uma equipe de 

interesse composta por  jovens entre 18 e 21 anos não completos. Dessa forma, os jovens terão a 

oportunidade de serem  protagonistas tanto na construção inicial da atividade quanto na execução da 

mesma com o auxílio de  Escotistas do Ramo.  

Para tanto, a Coordenação do Evento disponibilizará formulários subsequentes respeitando três fases:  

● Fase 1: Chuva de ideias - até o dia 30 de novembro de 2020;  

● Fase 2: Votação dos temas - de 02 à 11 de dezembro de 2020;  

● Fase 3: Escolha do tema entre os Top 5 - 14 à 21 de dezembro de 2020.   

Fase 1: Chuva de ideias  

Todos os jovens do Ramo Pioneiro com registros ativos no ano corrente poderão participar da Chuva de 

Ideias  enviando um tema que gostariam que fosse realizado no AcampRio 2021 junto com a 

defesa/descrição do  mesmo, que será importante para a segunda fase, onde haverá votação das 

melhores ideias enviadas pelos  pioneiros e pioneiras do Estado do Rio de Janeiro.  

Importante: Cada jovem pode preencher este formulário mais de uma vez. Contudo deve ter apenas um 

único  tema por formulário. Caso haja mais de uma sugestão no mesmo formulário, será considerada 

apenas a  primeira da lista e as demais serão desconsideradas.  



 

O formulário para envio da sugestão do tema ficará disponível até o dia 30 de novembro de 

2020. Acesse pelo link https://bit.ly/AcampRio_fase1 e envie sua sugestão de tema. 

 
 
Fase 2: Votação dos temas  

Todos os temas e defesas/descrições enviados serão disponibilizados aos jovens para votação através de 

um  formulário próprio. Nele serão informados os temas e as defesas/descrições dos temas enviadas  

anteriormente e cada jovem poderá escolher apenas um único tema. Através dessa votação a 

coordenação do  evento disponibilizará os TOP 5 temas mais votados para uma segunda rodada de 

votações.  

O formulário de Votação dos temas ficará disponível entre os dias 02 à 11 de dezembro de 2020. O link 

será  liberado no Boletim informativo 2.  

Fase 3: Escolha do tema entre os Top 5  

Essa será a última fase do Marco 1 - Escolha do Tema - e será composta pela escolha de um dos cinco 

temas  mais votados. O tema escolhido nesta votação será o tema do AcampRio 2021 e o pioneiro ou 

pioneira que  sugeriu a ideia será convidado (a) à participar do Grupo de Trabalho do AcampRio 2021 

com uma equipe de  interesse formada por, no mínimo 3 e no máximo 10 pioneiros ou pioneiras a sua 

escolha.  

Este formulário de Votação nos Top 5 ficará disponível entre os dias 14 à 21 de dezembro de 2020. O link 

será  liberado no Boletim informativo 3.  

2. TEMA VENCEDOR  

O tema vencedor será anunciado em todos os canais oficiais da UEB-RJ e canais oficiais do Ramo 

Pioneiro RJ  até o dia 10 de Janeiro de 2021, assim como o Pioneiro ou Pioneira responsável por ele e 

sua equipe de  interesse.  

Acompanhe os informativos e boletins no site e mídias oficiais UEB-RJ.  

 



 

3. REGRAS GERAIS  

3.1. Quem pode participar  

Apenas jovens entre 18 e 21 anos não completos, com registro anual ativo, podem participar das etapas 

de  votação e da equipe de interesse formada pelo ganhador. Para participar do Grupo de Trabalho do 

AcampRio  o pioneiro ou pioneira não pode ter completado 21 anos até o dia da atividade.  

Escotistas não devem preencher os formulários. Caso haja interesse em participar do Grupo de 

Trabalho do  AcampRio como equipe de serviço, acesse https://bit.ly/equipedeserviço_AcampRio. 

O pioneiro ou pioneira do tema vencedor e sua equipe de interesse só poderão participar do Grupo 

de  Trabalho da atividade com o registro anual em vigor no ano corrente. Essa informação será 

verificada no  momento da apuração da fase 3.  

3.2. Sugestões de temas  

Como ainda não há local definido para a atividade, os pioneiros podem atuar em locais de campo ou 

praia e  ainda podem sugerir locais que viabilizem suas sugestões.   

Estamos nos referindo a temas a serem aplicados em uma atividade escoteira. Dessa forma, pedimos 

atenção  tanto na sugestão dos temas quanto na defesa/descrição da mesma. Nesse sentido, a 

coordenação da  atividade, juntamente com a banca de Escotistas do Grupo de Trabalho e a 

Coordenação Regional do Ramo  Pioneiro, têm total liberdade para desclassificar temas que surgiram o 

uso de bebidas alcoólicas,  entorpecentes, armas de fogo, atentado ao pudor ou qualquer tipo de ação 

discriminatória. Caso essa situação aconteça, a  banca entrará em contato para justificar a 

desclassificação ao responsável pelo envio da sugestão do tema.  

IMPORTANTE:  

Caso não haja inscrições de nenhum tema por parte dos pioneiros e pioneiras, a coordenação da 

atividade, juntamente  com o Grupo de Trabalho e a Coordenação Regional do Ramo Pioneiro, enviará 

3 (três) sugestões de temas para  votação dos jovens na fase 2 e poderá ou não elencar, a sua 

escolha, jovens para participarem do Grupo de  Trabalho.  

Caso haja uma única sugestão de tema enviada pelo Ramo, esta será anunciada como vencedora, 

anulando  todas as outras etapas mencionadas (2 e 3) e o pioneiro(a) vencedor passará a compor o 

Grupo de  trabalho juntamente com a equipe de 3 a 10 pioneiros escolhidos por ele(a).  

 

 



 

3.3. Equipes de interesse  

O pioneiro ou pioneira responsável pelo tema ganhador deverá formar uma equipe de interesse 

contendo no  mínimo 3 e no máximo 10 pioneiros(as) sendo, obrigatoriamente:  

a. Uma equipe mista formada por pioneiros e pioneiras;  

b. Com idades diversificadas unindo pioneiros mais jovens (entre 18 e 19 anos) e mais experientes 

(entre  20 e 21 anos não completos);  

c. Todos devem ter seus registros anuais em vigor;  

d. Todos devem estar inscritos em grupos escoteiros do Estado do Rio de Janeiro.  

A equipe de interesse fará parte da Equipe de Trabalho do AcampRio 2021 e participará da 

estruturação,  execução e conclusão da atividade, incluindo a construção da identidade da atividade, 

distintivo, dinâmicas,  etc, junto à Coordenação do Ramo Pioneiro e à Diretoria de Comunicação 

Regional da UEB-RJ. 


