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Comitê de Crise e da Diretoria Regional, tendo papel decisivo nesta versão final do 
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A todos os dirigentes e escotistas da Região do Rio de Janeiro que marcaram a 

história da nossa organização ao manter as atividades online e a chama do 

Escotismo acesa enquanto as atividades presenciais ficaram suspensas.

Aos membros do Comitê de Crise que se dedicaram para produzir e implementar 

soluções em prol do Escotismo fluminense.

Às Diretorias Regionais dos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas 

Gerais, cujos materiais produzidos inspiraram a elaboração do nosso Plano de 
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Irmãs e irmãos de lenço, senhores pais, mães e responsáveis legais, e  

todos que tenham o presente documento em mãos neste momento, antes de 

tudo queremos saudá-los com nosso Melhor Possível! / Sempre Alerta! / 

Servir! O Movimento Escoteiro.... O Movimento Escoteiro, com mais de um 

século de existência, já viu duas Guerras Mundiais, a Guerra Fria, os conflitos 

no Oriente Médio, dentre diversos outros cenários de crises mundiais, 

atuando sempre no sentido de levar conforto e valorizar a vida humana. 

Esteve ativo durante as crises econômicas, auxiliou na grande maioria dos 

desastres de origem natural e tecnológica em todo o mundo. Como não 

poderia deixar de ser, está ativo durante o Desastre de Origem Natural, grupo 

biológico (COBRADE 1.5.1.1.0) – COVID-19. 

O enfrentamento à COVID-19 é o desafio mais severo dos últimos anos e 

cabe ao Movimento Escoteiro superá-lo com toda a força que vem 

demonstrando em mais de um século de luta e perseverança. Diante desse 

novo desafio, o movimento escoteiro põe à prova a sua capacidade de 

resiliência para superar as adversidades. 

No cenário atual, não é possível deixar de lado a saúde e a segurança pessoal, 

pois, sem elas, não será possível prestar os cuidados necessários à sociedade. A 

prevenção pessoal e coletiva, mais do que uma precaução, é um dever 

fundamental que cada escoteiro deve manter para o bem da nossa sociedade.

Diante desse delicado cenário, o Comitê de Crise dos Escoteiros do Rio de 

Janeiro publica este Protocolo Regional com o intuito de orientar e acompanhar 

o retorno das atividades presenciais, no âmbito da Região Escoteira do Rio de 

Janeiro. O presente documento é uma ferramenta aberta e mutável, que busca 

orientar e acompanhar a resposta à Pandemia do COVID-19.

Vale ressaltar que o retorno será por decisão final da Unidade Escoteira 

Local, considerando uma análise criteriosa que deve ser feita sobre as 

orientações das autoridades sanitárias da  sua cidade, as condições de 

adequação do local existente para a realização das atividades, a 

disponibilidade de adultos, a disposição dos associados da UEL para 

encontros presenciais, a capacidade de cumprir os protocolos, entre outros. 

Da mesma forma, os membros associados tem a liberdade de definir o 

momento que retornarão às atividades presenciais, sem prejuízo às 

progressões pessoais. Cabe aos Dirigentes e Escotistas a inovação e 

excelência na aplicação do Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil, de 

forma a continuar educando cidadãos para a vida.



Protocolo de retorno

Inicialmente, deve-se frisar, que a Diretoria Regional e o Comitê de Crise prezam pela saúde 

e segurança dos associados na Região Escoteira do Rio de Janeiro. Assim, este documento se 

baseia na premissa da preservação da saúde dos associados e das pessoas que compõem o 

seu círculo de convivência e estabelece um protocolo com procedimentos mínimos 

obrigatórios a serem observados pelas Unidades Escoteiras Locais, no âmbito da Região 

Escoteira do Rio de Janeiro, que desejarem retomar as atividades escoteiras presenciais. 

A opção pelo retorno às atividades presenciais, enquanto não houver vacinação massiva da 

população, ocorrerá por meio de decisão e responsabilidade da UEL, após a adoção das 

medidas de prevenção definidas neste protocolo. Os associados tem total liberdade para 

definir o momento de seu retorno presencial, não podendo ser obrigados e nem terem 

prejuízo em suas progressões pessoais. 

Sendo assim, o retorno das atividades escoteiras presenciais durante a pandemia do 

COVID-19 deve levar em consideração medidas com o objetivo de diminuir o risco de 

contaminação, conforme Ofício DEN 394/2020. 

Para fins de esclarecimento, o presente documento se aplica a todos os profissionais, 

órgãos e funções regionais e distritais, grupos escoteiros, seções autônomas, voluntários, 

responsáveis e pessoas que atuem em apoio às atividades escoteiras na Região Rio de Janeiro 

e possui as seguintes limitações:

a) A prática do Escotismo na Região do Rio de Janeiro está permitida somente 

às UELs que cumprirem todas as etapas deste protocolo e forem expressamente 

autorizadas dentro dos parâmetros estabelecidos neste documento;

b) A Direção Nacional da UEB poderá suspender as atividades presenciais ou 

autorizações concedidas a qualquer momento, considerando a evolução do 

cenário da pandemia COVID-19;

c) A Direção Regional da UEB/RJ poderá suspender as atividades presenciais 

ou cassar autorizações já concedidas a UELs em caso de descumprimento dos 

protocolos estabelecidos;

d) Requisitos estabelecidos por autoridades federais, estaduais ou municipais 

que sejam incrementais, mais restritivos ou severos do que os dispostos neste 

documento devem ser adotados de imediato, tendo em vista que prevalecem 

e são superiores aos regulamentos escoteiros;

e) O presente documento pode sofrer revisões e alterações que, neste caso, 

serão sempre submetidas previamente à aprovação pelo Nível Nacional da UEB.

O objetivo do presente documento é garantir que as mudanças apropriadas no ambiente 

físico, nos procedimentos de aplicação do programa e nos comportamentos a serem adotados 

pelos envolvidos sejam comunicadas e implementadas para reduzir o risco de transmissão de 

doenças entre jovens, voluntários, pais e outras pessoas que planejam ou participam das 

atividades presenciais. As atividades não podem violar uma ordem de saúde pública.
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Todas as atividades de Escotismo presenciais devem garantir que o programa e os planos 

sejam modificados para reduzir a propagação da doença.

Para os fins deste Protocolo de Retorno, uma 'atividade' é qualquer ação ou reunião 

envolvendo aqueles registrados como membros (ou elegíveis para a associação) da União dos 

Escoteiros do Brasil, em locais ao ar livre em geral e eventualmente em espaço confinado (sede 

da UEL, por exemplo), adotadas as medidas protetivas previstas neste documento.

Isso inclui, mas não se limita a, todas as reuniões de Seção, Grupo, de voluntários adultos 

para ações de planejamento, de responsáveis, Conselhos de Pais, Assembleias de Grupo, 

atividades ao ar livre, comunitárias e de representação institucional. 

Qualquer dúvida sobre o presente protocolo de retorno deve ser encaminhada para o e-

mail comitedecrise@escoteirosrj.org.br 

Seminário Online - Presidentes de UEL

Com o intuito de orientar os trabalhos e repassar as orientações necessárias, serão 

realizados Seminários Online, promovidos pelo Comitê de Crise da UEB/RJ, conforme 

calendário a ser disponibilizado. 

Na ocasião, serão explicadas todas as etapas deste Plano de Retorno aos Presidentes das 

UELs e membros das Comissões Locais COVID-19 e serão sanadas eventuais dúvidas. 

É obrigatória a participação, no mínimo, do Diretor Presidente ou de um outro membro da 

Diretoria Local para a liberação de retorno às atividades.

Comissão Local COVID-19

As comissões serão formadas nos Grupos Escoteiros e Seções Autônomas por, no mínimo, 

três adultos sendo um escotista, um dirigente e um responsável para grupos escoteiros e dois 

escotistas e um responsável para as seções escoteiras autônomas. Deve-se ressaltar que a 

Comissão pode, a seu critério, consultar profissionais e especialistas, mesmo que não sejam 

associados à UEB.

É altamente recomendável que a Comissão Local COVID-19 da UEL conte como a 

colaboração de um ou mais profissionais da saúde, que possam auxiliar na elaboração do 

plano da UEL e na implementação e monitoramento das ações necessárias.

Cabe à comissão adotar os parâmetros mínimos estabelecidos nesse protocolo, sem 

prejuízo de outros adicionais, assegurando sua aplicação, bem como a adequação da UEL 

para o retorno às atividades. A mesma terá como funções orientar a implementação das 

adequações necessárias, supervisionar o cumprimento do protocolo e monitorar alterações 

de cenário, fazendo cumprir as orientações das autoridades sanitárias, dos Escoteiros do Brasil 

e da Região do Rio de Janeiro. 
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Seminário Online - Comissões

É recomendável que os membros das Comissões Locais COVID-19 participem do 

Seminário Online, já descrito na etapa 02, quando poderão tirar suas dúvidas sobre o 

Protocolo de Retorno.

Plano de Retorno

Plano de Retorno às Atividades Presenciais – deve conter requisitos mínimos referidos 

nas orientações gerais deste material e outros eventualmente estabelecidos pela Comissão 

Local da UEL, os ramos que retornarão às atividades presenciais, os limites de participantes 

por seção, a frequência e os horários dos encontros, a forma como será feita a comunicação 

do protocolo para responsáveis, voluntários e jovens.

O plano será o primeiro documento que a UEL deverá preparar e enviar para aprovação 

Regional. Uma vez aprovado, a UEL poderá prosseguir com a etapa seguinte: 06 - Adequações.

Caso haja alguma inadequação no plano, a Região enviará à UEL as recomendações para 

que a Comissão Local possa fazer os ajustes e reenviar para nova apreciação.

Adequações, Higiene, Desinfecção e Profilaxia

Cabe à UEL a adequação de suas instalações e procedimentos de prevenção, em conformidade 

com os potenciais riscos identificados na elaboração do Plano de Retorno às Atividades da UEL e 

aprovado pela Região Escoteira do Rio de Janeiro.

Cabe também aos responsáveis pela UEL a garantia quanto aos cuidados de higiene, 

desinfecção e profilaxia, para que sejam adotados de forma planejada e efetiva. Cabe à 

diretoria da UEL e aos Escotistas que estiverem conduzindo as atividades, garantir que todos 

os equipamentos e espaços sejam limpos e desinfetados antes e após o uso.

Para isso, nesta Etapa 06 a UEL deverá adotar as providências com relação às suas 

instalações e materiais que serão necessários à prevenção do COVID-19 durante suas 

atividades, mas principalmente deverá trabalhar na comunicação e orientação de seus 

associados: responsáveis, voluntários e jovens. 

Os escotistas devem ser especialmente treinados e orientados sobre as condutas e 

cuidados a serem adotados. É importante que as programações das seções, as cerimônias e as 

atividades propostas sejam adequadas e seguras.

A UEL deve ainda verificar as condições de funcionamento presencial de suas seções e 

identificar os voluntários e jovens dispostos a retornar.

Atenção também deverá ser dada aos associados que não retornarão às atividades presenciais, 

de forma que continuem sendo atendidos por atividades online, sempre que possível.
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Uma vez concluídas as adaptações e as orientações aos associados, a UEL estará apta a 

preencher e enviar a Declaração de Verificação e Conformidade para a Diretoria Regional.

Declaração de Verificação e Conformidade (em anexo) 

Documento que atesta o cumprimento dos pré-requisitos necessários e a assunção 

da responsabilidade pelas informações contidas, para comprovação perante o Comitê 

de Crise e a Diretoria Regional de que foram adotadas todas as providências previstas no 

Plano de Retorno da UEL, anteriormente aprovado.

A Declaração de Verificação e Conformidade deverá ser assinada pelo Diretor 

Presidente e pelos membros da Comissão Local COVID-19, assim que for concluída a 

Etapa 06 - Adequações. Após seu recebimento, a Diretoria Regional emitirá a 

Autorização Regional e a UEL estará liberada para realizar atividades presenciais.

Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF para o e-mail 

comitedecrise@escoteirosrj.org.br.

O Comitê de Crise terá 10 dias para analisar o Plano de Retorno às Atividades e a 

Diretoria Regional terá 2 dias úteis para emitir a autorização regional, a contar da data do 

recebimento do e-mail.

Autorizações Regionais

A Região Escoteira do Rio de Janeiro fornecerá dois tipos de autorização:

Autorização Regional para Retorno às Atividades Presenciais 

A Declaração de Verificação e Conformidade deve ser preenchida e assinada pelo Diretor 

Presidente (para grupos escoteiros) ou pelo Escotista responsável (para seções escoteiras 

autônomas) e pelos membros da Comissão Local COVID-19.

Após o recebimento e avaliação da declaração, a Diretoria Regional emitirá a autorização 

para que a UEL passe a realizar atividades presenciais.

Autorização Regional Específica para Realização de Cerimônias

Caso a UEL não tenha pretensão de retorno imediato às atividades presenciais, a mesma 

poderá realizar momentos presenciais específicos para cerimônias de entrega de distintivos e 

condecorações para jovens ou adultos, além das ações já autorizadas (atividades 

comunitárias e reuniões de planejamento, ambas para adultos). 

A entrega deverá ocorrer ao ar livre, as pessoas envolvidas devem estar utilizando 

equipamentos de proteção individual e adotar os cuidados de higiene, desinfecção e 

distanciamento previstos nas Orientações Gerais deste documento. Cada jovem comparecerá 

acompanhado de um responsável, em horário exclusivo e previamente agendado, devendo a 

cerimônia contar com a presença de um escotista e um membro da diretoria, que deverão 

conduzi-la de forma individualizada. 
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O intervalo entre o comparecimento para as entregas programadas é de 30 minutos e deverá 

ser respeitado, de forma a evitar o encontro e aglomeração de responsáveis entre as entregas. 

O pedido de Autorização Regional Específica para Realização de Cerimônias será 

concedida pela Diretoria Regional, mediante envio do formulário do Anexo II para o e-mail 

comitedecrise@escoteirosrj.org.br.

Uma vez concedida tal autorização para a UEL, ela terá validade por tempo indeterminado.

Inicio das atividades presenciais

Com o recebimento da autorização, a UEL pode iniciar as atividades presenciais.É 

importante ressaltar que os processos permanecerão em constante reavaliação e, caso 

necessário, o Comitê Local deverá propor atualizações do seu Plano de Retorno e fazer 

adequações a novas diretrizes ou orientações dos Escoteiros do Brasil e das autoridades..

Revisão

Considerando a extensão territorial da Região Escoteira do Rio de Janeiro, na qual pode-se 

encontrar diferentes interpretações dos indicadores de saúde, bem como divergências entre 

as taxas de contaminação em cada um de seus municípios, adotaremos um painel de dados 

sobre a pandemia, que deverá ser consultado semanalmente por cada UEL para saber se será 

possível ou não realizar suas atividades presenciais. O embasamento técnico em indicadores 

de saúde governamentais garante a unicidade na ação regional e mais segurança para a 

tomada de decisões pelas unidades escoteiras. Diante dessa premissa, a Região Rio adotará 

como parâmetro o Painel COVID 19 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, disponível em: 

http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#. Nesse sentido, antes de 

confirmar cada encontro presencial, a Comissão Local deverá:

1 - Verificar se as atividades estão liberadas pelas 

autoridades no seu município;

2 - Acessar o site do Painel COVID-19;

3 - Dentro do Painel, clicar no menu "Mapa de Risco";

4 - Verificar a situação do município onde a UEL está 

localizada;

5 - Em caso de risco classificado como "Alto" ou 

"Muito Alto", a atividade deve ser

suspensa imediatamente.

http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#
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10 Protocolo para Casos Suspeitos

Todos os jovens, voluntários e familiares que participam das atividades devem ser 

indagados quanto a sintomas antes de entrar na área da UEL, de acordo com ficha de 

avaliação em anexo. Escotistas, pais ou responsáveis e jovens não devem comparecer às 

reuniões ou outras atividades se estiverem doentes, mesmo que os sintomas se assemelhem a 

um resfriado leve.

Caso seja identificado um caso suspeito, este deverá ser encaminhado para local de 

isolamento e deverá ser feita comunicação imediata à Comissão Local. Somente após avaliação 

e confirmação da contaminação (ou possibilidade), o fato será comunicado ao restante dos 

Escotistas e Dirigentes, de forma a manter a discrição, protegendo a identidade e integridade 

do beneficiário, bem como tomando as devidas precauções para não gerar pânico. (Entende-

se como caso suspeito, qualquer indivíduo com sintomas gripais, tosse seca, dor de cabeça 

constante, febre, falta de ar, perda de olfato e paladar, diarreia, dor lombar, entre outros.). 

Para fins de verificação de contatos, a presença de escotistas, dirigentes, jovens, 

responsáveis ou qualquer outra pessoa no local da atividade deve ser registrada, por meio de 

listas de presença. Os registros devem ser mantidos por um período mínimo de 1 (um) ano  

após cada atividade para facilitar o rastreamento de contatos em caso de surto.

Em caso de contaminação (ou suspeita) acima de 20% dos associados envolvidos, as 

atividades devem ser suspensas e a Diretoria Regional informada imediatamente. 

Orientações Gerais

Essas orientações tem o objetivo de estabelecer parâmetros mínimos que a UEL poderá 

adequar, conforme necessidades locais.  Esse material pode e deve ser utilizado como preparação 

para o retorno das atividades presenciais, devendo ser reavaliado sempre que necessário. 

Necessidades para funcionamento

A UEL deve obter autorização para atividades presenciais emitida por 

autoridade sanitária municipal, anexando-a ao Plano de Retorno. Na 

ausência de autorização específica da autoridade sanitária municipal, pode 

ser anexado decreto ou publicação oficial equivalente.

Somente poderão retornar às atividades os membros associados que já 

tenham retornado às atividades escolares presenciais, o que deverá ser 

declarado pelo responsável de cada jovem quando da sua autorização.

Nenhum associado pode ser obrigado a regressar às atividades presenciais 

até estar vacinado contra o COVID-19, e, em caso de retorno, tampouco 

poderão ser obrigados a participar de qualquer atividade, jogo, ou reunião na 

qual não se sintam seguros. 
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Deve-se transmitir informações sobre a COVID-19 (protocolos, 

equipamentos, prevenção etc), seguindo orientações públicas, de órgãos 

oficiais e observando as resoluções dos Escoteiros do Brasil.

O retorno das atividades deverá ocorrer com o menor número possível de 

integrantes simultâneos, em limite máximo de 50% do efetivo de cada seção, 

respeitando o distanciamento social mínimo de dois metros entre os 

participantes. Exemplo: se uma alcateia possui atualmente 10 lobinhos, eles 

deverão se revezar de forma que a cada encontro apenas 5 lobinhos estejam 

presentes. Da mesma forma, uma tropa escoteira que possua 30 jovens, só 

poderá reunir o limite de 15 por vez. Em ambos os casos, durante todas as 

atividades e cerimônias, devem ser mantidos 2 metros de distância entre os 

envolvidos ( jovens e adultos).

Recomenda-se que as atividades sejam retomadas em ordem decrescente de 

faixa etária (em geral, crianças – ramo lobinho – caracterizam-se por serem 

portadoras assintomáticas do COVID-19, além de necessitarem de maior 

tempo e supervisão para assimilação dos protocolos.).

Para se ter acesso a atividades presenciais, os participantes devem utilizar 

álcool em gel e ter sua temperatura medida antes de ter contato com os 

demais. Se algum dos beneficiários estiver com temperatura acima de 37 

graus deve ser orientado a retornar à sua residência com a comunicação de 

que está com febre. Para evitar contaminação devem ser utilizados 

termômetros de tecnologia infravermelha, com a medição de temperatura na 

região frontal ou no conduto auditivo externo.

Devem estar disponíveis e tratados como material de primeiros socorros e 

utilizados em caso de necessidade e não para distribuição: termômetro 

infravermelho, luvas descartáveis, máscaras descartáveis e álcool em gel.

A UEL deve adotar medidas educativas, previamente à retomada das reuniões 

presenciais, mediante a utilização de meios virtuais, bem como reforçar 

etiqueta respiratória durante tosse, espirros e higiene nasal.

Máscaras apropriadas devem ser utilizadas, de forma correta (cobrindo nariz 

e boca) por todos os participantes da atividade (todos os participantes 

devem ser orientados de maneira a ter quantidade suficiente para 

substituição em caso de necessidade)

O retorno às atividades se dará por meio de:

Pontos de Atenção

Permanecem proibidas as atividades presenciais distritais ou regionais, bem 

como atividades conjuntas envolvendo mais de uma UEL, até liberação 

expressa pela Diretoria Regional.
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Os associados em Grupos de Risco (idosos acima de 60 anos, diabéticos, 

hipertensos, obesos, doenças respiratórias, doenças cardíacas e todas as 

doenças crônicas debilitantes) e os membros juvenis que tenham coabitação 

com pessoas em Grupos de Risco só podem retornar às atividades 

presenciais mediante comprovação de vacinação completa (ter cumprido 

todas as etapas do processo de vacinação) ou laudo médico autorizando sua 

participação presencial.

Os pais / responsáveis devem ser previamente consultados para que a 

diretoria da UEL e a Comissão Local COVID-19 possam decidir sobre sobre a 

conveniência do retorno às atividades presenciais da UEL.

Cuidados de Saúde

É necessário manter diálogo individual com jovens e familiares (por meio de 

plataformas digitais e/ou telefônicas), buscando idenfiticar necessidades de 

orientação e, caso necessário, encaminhamento a profissionais da saúde.

Determinar que haja pessoal e local definidos para acolher quem manifestar 

qualquer sintoma já estando em atividade presencial, observando para que o 

isolamento seja feito de imediato e de modo a não expor o caso suspeito.

É altamente recomendável que cada participante receba equipamento 

atribuído ou leve seu próprio equipamento desinfectado e seguindo as 

orientações da UEL.

Todos os participantes devem revisar os requisitos para práticas de 

higiene durante o período de pandemia.

Estações de lavagem das mãos e / ou desinfetante para as mãos que 

contenham pelo menos 70% de álcool ou forma similar de desinfecção 

devem ser disponibilizadas a todos os integrantes.

Os planos de atividades devem incluir limpeza e desinfecção frequente e 

completa.

O acesso a banheiros privados ou públicos deve ser considerado no 

planejamento de uma atividade.

Distanciamento Social

As reuniões devem ser limitadas em número de jovens e adultos , de forma a 

se adequar às normas dispostas no ofício DEN 394/2020;

É desaconselhável a permanência de pais e responsáveis aglomerados 

aguardando o início ou o término da reunião;

É recomendável alternar e/ou reduzir o horário das reuniões das seções, 

visando diminuir o contato entre voluntários, pais, jovens;
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As atividades virtuais não devem ser extintas. É aconselhável a manutenção 

de reuniões a distância por meio de aplicativos virtuais (Corte de Honra, 

Assembleias de Tropa, Conselho de Escotistas, Roca do Conselho etc);

Escotistas, pais ou responsáveis e jovens não devem comparecer às 

atividades se estiverem doentes, mesmo que os sintomas se assemelhem a 

um resfriado leve;

Pessoas vulneráveis ou "em risco" devem ser fortemente encorajadas a 

não comparecer;

Todas as pessoas em quarentena, membros da família (ou bolha social) de 

pessoas em quarentena ou em isolamento sob uma ordem de Saúde Pública 

de um município, estado ou por ordem de Lei Federal são proibidas de 

participar das atividades de Escotismo presencial.

Distanciamento Físico

Todas as reuniões e atividades devem ser modificadas para manter uma 

distância física de pelo menos dois metros uns dos outros.

Deve-se elaborar uma análise de ocupação do espaço ofertado na UEL, 

considerando o número de pessoas envolvidas na atividade. Caso seja 

necessário, deverá ser adotado um sistema de rodízio de seções ou ramos 

no mesmo ambiente. É obrigatória a higienização dos espaços antes e 

depois do seu uso.

Deve-se minimizar o contato físico, a menos que seja necessário em caso de 

emergência. Os cumprimentos comuns, apertos de mão, gritos de patrulha, 

gritos de tropa, grande uivo e grito de grupo estão proibidos.

O aperto de mão escoteiro, deve ser substituído pela saudação de cada 

Ramo, dizendo "Melhor Possível", "Sempre Alerta" ou "Servir", conforme o 

caso.

As formações por tropas, patrulhas, matilhas, grande uivo, bandeira e demais 

aplicáveis, devem ser adaptadas a fim de observar o distanciamento e uso de 

máscara conforme recomendações anteriormente especificadas.

O equipamento e materiais devem ser atribuídos apenas a indivíduos. O 

compartilhamento de itens deve ser minimizado, a menos que seja feito por 

membros da mesma família. Objetos tais como lápis, tesoura, cordas, entre 

outros de uso comum, deverão ser providenciados em quantidade suficiente 

para que não haja a necessidade de um mesmo material ser usado por mais 

de um participante.

Cabe a UEL propor alternativas para as cerimônias de bandeira e demais 

cerimônias que compartilhem material e tenham contato físico (incluindo a 

colocação de lenço escoteiro no pescoço do promessado).
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Efetuar marcações e sinalizações, nas áreas internas e externas, para indicar o 

fluxo de entrada e saída (unidirecional). Inclusive sinalizando os bancos com 

fitas para marcar o distanciamento necessário.

Os procedimentos de entrega e retirada de materiais devem ser modificados 

para garantir a conformidade com essa norma.

Atividades em área fechada (respeitando o distanciamento) somente serão 

permitidas quando houver ampla circulação de ar, não sendo permitidas 

salas fechadas com ar condicionado e sem ventilação.

Fornecimento de Alimentos

Eliminar ou minimizar a utilização de alimentos em atividades e jogos.

É proibido o compartilhamento de alimentos e / ou bebidas.

Em caso de fornecimento de alimentos, em realização de cantina, ou evento 

(aniversários etc), priorizar alimentos com a menor manipulação possível, 

organizando o fluxo de entrada e saída, com distanciamento na fila, de forma 

a evitar aglomerações.

Cada participante deve levar sua caneca/copo, cantil ou garrafinha para água 

adequadamente identificados. Em nenhuma hipótese devem ser trocadas ou 

compartilhadas.

*É recomendável a não utilização de cantina enquanto perdurarem as medidas 

restritivas de saúde pública, salvo se a mesma for essencial para o funcionamento da UEL.      

Procedimentos de Limpeza

Garantir a existência de produtos de limpeza (álcool 70% e desinfetantes com 

quaternário de amônio) disponíveis em todas as áreas de trabalho.

Garantir que os locais sejam limpos com produtos adequados antes, durante 

e após as atividades. Superfícies constantemente tocadas, como maçanetas, 

corrimões, portas e materiais utilizados durante as atividades, devem ser 

higienizadas com frequência maior.

Garantir limpeza frequente em áreas movimentadas, tais como banheiros, 

recepção, passarelas etc.

Os banheiros devem estar equipados com toalhas de papel e sabão.



14Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais da Região Escoteira do Rio de Janeiro

Atividades

Promover atividades práticas e jogos educativos nos quais sejam 

demonstrados o manuseio corretor de máscaras, lavagem de mãos e 

utilização de álcool em gel;

Promover jogos sem contato entre os parcicipantes, bem como tarefas que 

possam ser divididas em partes individuais e depois conectadas.

Desenvolver novos métodos para realização de cerimônias, observadas as 

medidas de segurança.

Não será permitida a realização de atividades externas com pernoite.

O deslocamento para atividades fora de sede (como as atividades de serviço) 

devem ser realizados de forma a evitar aglomeração.

A Comissão Local de COVID-19 e os Diretores da UEL devem se assegurar de que todos os 

adultos envolvidos na atividade fim conheçam todos os procedimentos recomendados, de 

forma a aplicá-los de forma efetiva. É fundamental o estabelecimento de regras mínimas, que 

não devem ser enxergadas como burocracia restritiva, mas sim como elemento de segurança, 

visando o bem estar dos associados.
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ANEXO I
Clique no ícone para 

abrir o documento 

http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Declara��o-de-Verifica��o-e-Conformidade.doc
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