
 

 



 

DATA: 25 de abril de 2021 

FORMATO: Online (Sites / WhatsApp / Zoom Meetings / Google Meet) 

 

HORÁRIO: 

LIVE DE ABERTURA: 09:00H 

ABERTURA DAS BASES VIRTUAIS: 09:15H 

FECHAMENTO DAS BASES VIRTUAIS: 15:15H 

LIVE DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO: 17:00H 

 

A SEMANA ESCOTEIRA 2021 será ainda mais especial para os jovens do Ramo Sênior do 

estado do Rio de Janeiro. Dando início as comemorações dos 35 anos da maior atividade 

Sênior fluminense e superando o difícil momento de isolamento ao qual estamos vivendo, 

o Ramo Grená vai unir e celebrar a décima sexta edição do TORNEIO JOÃO RIBEIRO 

DOS SANTOS, dessa vez em uma atividade histórica e em formato totalmente virtual. 

 

SOBRE A ATIVIDADE  

 

Será uma atividade online conceitual mantendo os moldes do já consagrado Torneio João 

Ribeiro dos Santos, grande jogo esse que, nas quinze edições anteriores, movimentou os 

jovens do Ramo Sênior fluminense em fantásticas atividades presenciais e em diversos 

cantos do estado. Assim como o Torneio presencial, a atividade de 2021 contará com 

bases (33 bases sendo 3 prévias), onde as patrulhas terão acesso durante a atividade. As 

bases serão alocadas em um site (campo virtual) e cada patrulha receberá um login de 

acesso para que possa desenvolver toda a sua estratégia com a escolha das bases, 

acompanhamento do tempo e controle de sua pontuação em uma planilha virtual. 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 

 

Nos últimos 35 anos o grande objetivo do Torneio foi o fortalecimento das habilidades e 

técnicas características do Ramo Sênior. Mantendo a tradição, estaremos na atividade de 

2021, oferecendo aos jovens, desafios que compõem os temas abordados nos Guias 

do Ramo. A atividade contará com 30 bases para demonstração de conhecimento dos 

variados assuntos e práticas do seniorismo, proporcionando um espaço onde as 

patrulhas possam desenvolver o sistema de patrulha, despertando a curiosidade ao 

aprendizado e valorizando o desenvolvimento das lideranças. 

 

Além das bases práticas, as Patrulhas estarão desenvolvendo 3 bases prévias que vão 

propor a apresentação da sua história, o estímulo a prática da boa ação e a valorização 

da integração entre os diversos Grupos Escoteiros da Região Rio de Janeiro. 
 

QUEM PODE PARTICIPAR 

 

Todos os jovens que se encontrem na faixa etária do Ramo Sênior, conforme previstos no 

POR, os jovens que ainda não tenham atingindo a idade para entrada no Ramo, mas 

estejam em transição vindo do Ramo Escoteiro e LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O 

ANO DE 2020 FOI EXTREMAMENTE LIMITADO DE ATIVIDADES PARA O RAMO serão aceitos 

os jovens que no ano de 2020 fizeram a transição do ramo sênior para o Pioneiro. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 



 

 

A classificação de todas as Patrulhas será anunciada na LIVE de encerramento. As 10 

primeiras Patrulhas serão premiadas com troféu. 

 

BASES E TAREFAS PRÉVIAS 
 

01- Vida de BP 

02- História do Ramo Sênior 

03- Brownsea (História e curiosidades) 

04- Gilwell Park (História e curiosidades) 

05- Mafeking (História e curiosidades) 

06- Libras 

07- Morse 

08- CIS 

09- Radioescotismo 

10- Semáfora 

11- Orientação por indícios naturais 

12- Rosa dos ventos 

13- Cartografia 

14- Percurso de Gilwell 

15- Sinais de Pista 

16- Canções Escoteiras (Tradicionais) 

17- Hino Alerta e Canção Sênior 

18- Jamborees 

19- Fogo de Conselho 

20- Flor de Lis (internacional) 

21- Símbolos Nacionais 

22- Hinos (pátrios) 

23- Música Brasileira 

24- Livro de Aço (vultos históricos) 

25- Pontos Turísticos do RJ 

26- Animais Peçonhentos (identificação e tratamento) 

27- Equipamento Individual 

28- Caixa de Primeiros Socorros 

29- Cozinha de Campo 

30- Ferramentas (Sapa e Corte) 

31- TAREFA PRÉVIA - Vídeo “APRESENTANDO A PATRULHA” (vídeo) – 

A Patrulha deverá criar um vídeo apresentando a sua história desde a fundação. 
Da seguinte forma: 
- Gravar um vídeo de no máximo 5 minutos contando a história da Patrulha; 
- Todos os jovens participantes do Torneio deverão estar no vídeo; 
- O vídeo deverá ser postado em uma rede social da Patrulha/Tropa/Grupo; 
- O link da postagem deverá ser encaminhado para a Coordenação da Atividade.* 

 

32- TAREFA PRÉVIA - Doação prévia 

A Patrulha deverá realizar uma doação a qualquer instituição de trabalho social (Exemplo: 
Igreja, Orfanato, Asilo, APAE, etc.), porém, mediante o isolamento e a impossibilidade dos 
jovens estarem nas ruas, dessa vez um adulto indicado pela Patrulha irá realizar a entrega. 
Da seguinte forma: 
- A doação pode ser de comida, roupas, brinquedos, material de higiene ou sangue; 
- O momento da doação deverá ser fotografado; 
- O adulto indicado pela Patrulha deverá estar usando o lenço do Grupo no ato da doação; 



 

- A foto deverá ser postada em uma rede social da Patrulha/Tropa/Grupo; 
- O link da postagem deverá ser encaminhado para a Coordenação da Atividade.* 

 

33- TAREFA PRÉVIA - Conhecendo os grupos da Região 

A patrulha deverá pesquisar os nomes dos diversos Grupos Escoteiros da Região RJ e notar 
05 nomes em cada uma dessas categorias: 
Da seguinte forma: 
- 05 nomes de Grupos que sejam em homenagem a história do movimento escoteiro; 
- 05 nomes de Grupos que sejam em homenagem a vultos históricos do Brasil; 
- 05 nomes de Grupos que sejam em homenagem a cidades/bairros. 
- A pesquisa deverá ser salva em Word ou PDF encaminhada para a 
Coordenação da Atividade.* 

 

*A COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE IRÁ DISPONIBILIZAR UM FORMULÁRIO DE GOOGLE DOCS 
PARA AS PATRULHAS ENVIAREM OS LINKS DAS POSTAGENS E O ARQUIVO DA PESQUISA. 


