
 

BOLETIM 3  

Fase 3: Escolha do tema entre os Top 5 

 

1. Status das fases iniciais do Acamp Rio 2021 

A segunda fase (Votação dos Temas) foi encerrada no dia 11 de dezembro às 23h59 e teve como Top 5 

os seguintes temas: 

1. Among Us 

2. Harry potter 

3. Quadrinhos / Comic Books 

4. Jogos Olímpicos 

5. Festividades 

Agora iniciamos a última fase do processo de escolha do tema para o AcampRio 2021, com a escolha 

entre os top five supracitados através do link https://bit.ly/AcampRio_fase3 que ficará disponível do 

dia 14 ao dia 21 de dezembro de 2020, às 23h59. 

Veja abaixo o status do processo de escolha do tema: 

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

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

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

 

 

2. Da 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 09 pioneiros ou pioneiras a sua 

escolha, compondo uma equipe com 10 jovens no total.  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/AcampRio_fase3


 

2.1.  Regras gerais para a fase 3 

a. Cada pioneiro pode votar em apenas 1 único tema; 

b. Caso seja identificado mais de um voto para o mesmo jovem, apenas será considerado a 

primeira escolha; 

c. Caso o mesmo tema seja sugerido por jovens diferentes e este tema for o vencedor na etapa 3, 

os jovens que enviaram a sugestão passam a compor uma equipe de interesse e poderão, 

juntos, escolherem outros 8 jovens para compor sua equipe. É importante atentar que o número 

de 10 jovens na coordenação da atividade será mantido como quantitativo final. 

d. Escotistas não devem participar da votação do tema. Contudo, podem fazer a pré-inscrição para 

equipe de serviço no link: https://bit.ly/equipedeserviço_AcampRio  

e. Caso não haja nenhum voto, fica a cargo da coordenação da atividade decidir entre os temas 

sugeridos. Ao escolher o tema,a coordenação comunicará ao pioneiro (a) responsável pelo 

mesmo para seguir com o processo. 

f. Será escolhida a opção que tiver mais votos, a partir de 1 voto válido, enviado através do 

formulário. 

 

2.2. 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 15 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. Informações gerais 

Para informações gerais sobre a atividade, as etapas de escolha de tema, composição da equipe de 

interesse, consulte o boletim 1 no site oficial da UEB https://mla.bs/a8167d06 . 

Casos omissos serão tratados de forma individual através de análise da Coordenação da atividade, 

Coordenação do Ramo Pioneiro do Rio de Janeiro e Diretoria da UEB-RJ. 

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para acamprio@gmail.com  

 

 

https://bit.ly/equipedeservi%C3%A7o_AcampRio
https://mla.bs/a8167d06

