
 

 



 

Pioneiros e Pioneiras do Rio de Janeiro estão convidados a participar do Pin Game Roves, um 

grande game 100% online com duração de 8 dias em comemoração à Semana Escoteira. 

Serão 7 dias de jogos (um por dia), 35 fases no total, com objetivos individuais e interativos, 

liberados através de uma plataforma online onde os jovens poderão conquistar tokens de missões 

ao final de cada dia e, ao completarem todas as fases dos 7 desafios propostos, poderão faturar  

todos os tokens no final da atividade, que acontecerá no dia 01 de maio, em uma super reunião 

através do zoom, com a presença do Thiago Nistal, CEO da Okàn, que vai falar sobre o tema “Em 

busca da Autonomia”. 

Cada jogo ficará disponível das 10h00 às 23h59 entre os dias 23 a 29 de abril. Em 30.04.21 

divulgação surpresa às 9:00hs).  Fiquem atentos às mídias da Região e do Ramo Pioneiro RJ. 

E você, escotista do Ramo Pioneiro, não pense que ficou de fora dessa! Você também vai poder 

participar do módulo escotista da atividade com jogos e oficinas online que serão disponibilizados 

especialmente para vocês além, é claro, de participar do super encerramento da atividade no dia 

01 de maio. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

 

Serão desenvolvidos 7 jogos na plataforma Genial.ly. O cenário será o Estado do Rio de Janeiro 

onde, através de um mapa, os jovens terão a liberação de 1 jogo por dia considerando 5 

competências elencadas para se alcançar a inteligência emocional. 

Cada jogo acontecerá em local diferente do Rio de Janeiro levando em considerações áreas que 

podem ser do interesse dos jovens para visitação e atividades futuras. Ao entrar em um jogo, o 

jovem terá informações básicas sobre o local.  

Cada jogo é composto por 5 fases e ficará disponível de 10h00 às 23h59 de cada dia. 

A atividade utiliza o sistema de gameficação onde, para passar de fase, o jovem deve completar o 

nível conquistando, no final, um token do jogo. Ele também poderá receber um token de fase caso 

as complete em todos os jogos. Desta forma, quem passou em todas as fase 1, conquista o token 

de AUTO-COSCIÊNCIA, quem passou nas 7 fases 2 conquista o token de AUTO-REGULAÇÃO e desta forma 

sucessivamente até o token 7. A última fase do jogo 7 será se inscrever na sala de reunião no zoom 

que acontecerá no dia 01/05/2021. 

OBS: No dia 30/04 será liberado todos os jogos para quem não conseguiu jogar durante a semana 

e para que todos tenham chance de ganhar. 

A contagem será por pontos adquiridos nas fases e na sexta-feira o resultado final será divulgado. 

 


