
 

 



 

 
BOLETIM 01 

Informações Gerais 
 

1. APRESENTAÇÃO 

A Coordenação Regional do Ramo Lobinho realizará neste ano de 2021, o Encontro Regional 
de Velhos Lobos, evento que pretende reunir e prestigiar os Escotista do Ramo, promovendo 
a integração, diversão e muita esperança, com trocas de experiências entre Velhos Lobos de 
todas as regiões do país. 

O tema do evento será “Dias Melhores Virão...”, e será realizado no formato online pelo 
aplicativo zoom, no dia 31 de julho de 2021 (sábado). Te esperamos para essa grande 
viagem! 

 

2. PROGRAMAÇÃO 

A programação completa será divulgada no Boletim 2. Importante considerar que a 
atividade iniciará às 16h e encerrará às 22h30 (horário de Brasília) e possui a seguinte grade 
simplificada: 

 
Horário Atividade Descrição (breve resumo) 

16h Abertura IBOA, Recepção e Palavras Iniciais da Coordenação. 

16h30 Palestra Motivacional Convidado a confirmar 

17h Modulo Histórias da Jângal Convidado a confirmar 

17h30 Esquetes da Jângal Tarefa dos participantes (por equipes) 

19h Apresentação das Esquetes Tarefa dos participantes (por equipes) 

19h30 Abertura de votações Votação das Esquetes mais criativas 

20h Master Chef Velhos Lobos Jantar virtual - Cada um na sua casa – Tarefa individual 

20h30 Abertura de votações Votação dos pratos da Jângal mais criativos 

21h30 Festa Ploc – Heróis e Vilões Festa e diversão - Participantes fantasiados de heróis e 
vilões – Tarefa individual 

22h Abertura de votações Votação das fantasias mais original e criativa da Festa 

22h30 Encerramento Divulgação dos Resultados das votações, momento 
reflexão e despedidas. 

 

 

 

 



 

 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1 - Local: Nas suas Casas 

3.2 - Transmissão: Sala virtual do Zoom, cujo endereço será fornecido após encerradas as 
inscrições e confirmada as cotas.  

 

4. PARTICIPAÇÃO 

4.1 – As inscrições serão feitas pelo Meu Paxtu, até o limite de 250 vagas, e são abertas aos 
Escotistas do Ramo Lobinho (Velhos Lobos), sendo permitida a inscrição àqueles que 
estiverem devidamente registrados no corrente ano. A atividade será aberta aos Escotistas 
do Ramo de outras Regiões. Para que os associados de outras Regiões possam participar, é 
necessária a liberação da atividade pelas respectivas diretorias regionais, dentro do prazo 
para as inscrições (5.1). 

4.2 – A inscrição na atividade dará direito ao distintivo, para os associados da Região do Rio 
de Janeiro retirando no Escritório Regional. Para participantes de outras Regiões o distintivo 
deve ser comprado por encomenda pelo email eventos@escoteirosrj.org.br, no valor de 5,00 
reais + o frete que será calculado junto aos correios, e pago pelo associado. 

4.3 – Será confeccionado um kit de camiseta e caneca a ser comprado por encomenda, 
também pelo email eventos@escoteirosrj.org.br , retirado no escritório Regional para os 
associados da Região do Rio de Janeiro, para outras regiões, o frete que será calculado junto 
aos correios, e pago pelo associado. 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 – As inscrições se encerrarão no dia 30 de junho de 2021, sendo realizadas, 
exclusivamente pelo Meu Paxtu, conforme item 4.1. 

5.2 – A cota da atividade será de R$10,00 para associados da Região do Rio de Janeiro 
referente a taxa administrativa Regional + distintivo. Para os participantes de outras Regiões 
Escoteiras, A cota da atividade será de R$5,00, para taxa administrativa. O distintivo deve ser 
adquirido por encomenda conforme item 4.2. 

 

6. DAS ATIVIDADES 

6.1 – As atividades propostas exploram a motivação, o lúdico do ramo e temas infantis, no 
que solicitamos aos participantes o envolvimento nas tarefas e o compromisso com a 
atividade, sempre num clima fraterno e de amizade. 

 

 

mailto:eventos@escoteirosrj.org.br
mailto:eventos@escoteirosrj.org.br


 

 

6.2 - Haverá votação das participações e sorteio de brindes para os três melhores 
classificados nas votações das atividades: Esquetes da Jângal, Master Chef Velhos Lobos e 
Festa Ploc – Heróis e Vilões. 

6.2.1.1 – Na atividade “Esquetes da Jângal”, a premiação levará em conta a originalidade, a 
forma de apresentação da equipe e os recursos utilizados para passar a mensagem. A 
premiação será para todos os membros da equipe. 

6.2.1.2 – Na atividade “Master Chefe Velhos Lobos”, a premiação levará em conta a 
originalidade e a apresentação do prato (aparência). A premiação será individual aos três 
mais votados.  

6.2.1.3 – Na atividade “Festa Ploc – Heróis e Vilões”, a premiação levará em conta a 
originalidade da fantasia, a animação e a decoração do ambiente para a festa. A premiação 
será individual aos três mais votados. 

6.2.2 – Sugerimos aos participantes que tenham à disposição, no dia da atividade, materiais 
para confeccionar rápidas fantasias, materiais de papelaria, ingredientes para pratos etc. 
Lembrando que o que vale é a originalidade e a participação nas tarefas.  

6.2.3 – As premiações poderão ser retiradas, pessoalmente, no Escritório Regional do Rio de 
Janeiro, aos participantes moradores do Estado do Rio de Janeiro, ou colocados nas pastas 
de seus Grupos Escoteiros. 

6.2.4 – As premiações dos participantes de outras Regiões, seguirá o mesmo critério de 
remessa + o frete que será calculado junto aos correios, e pago pelo associado. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 – Alterações e informações adicionais serão divulgadas no Boletim 2. 

 

 

Sempre Alerta! 

 

José Ricardo Sousa da Silva 

Coordenador Regional do Ramo Lobinho 

 


