
 

 



 

 
TORNEIO CUMPRINDO A MISSÃO REGIONAL 2021 

Fraternidade sem Fronteiras 

 
Apresentação 

 

O Torneio Cumprindo a Missão 2021 é a premiação da Região do Rio de Janeiro para 

reconhecer Grupos Escoteiros e Seções Autônomas que demonstram bons resultados, 

adesão às estratégias Regionais e Nacionais e ações que colaboram efetivamente para o 

crescimento sustentável e o fortalecimento do Escotismo na Região do Rio de Janeiro. O ano 

de 2020 impôs diversos desafios, entre eles a necessidade de aprendermos a realizar nossas 

atividades de maneira virtual. As unidades escoteiras tiveram que se reinventar e superar 

desafios relacionados à gestão dos seus recursos e do seu corpo de voluntários, bem como 

desafios relacionados ao desenvolvimento dos jovens e de atividades de forma virtual. 

Em 2021, o Torneio Cumprindo a Missão tem o tema Fraternidade sem Fronteiras, como 

forma de mostrar que somos escoteiros conectados no mundo inteiro e que não vamos 

desistir do Escotismo, mesmo que, por enquanto, ainda estejamos separados fisicamente. 

O tema homenageia em especial aqueles irmãos e irmãs queridos e importantes para 

nossas histórias e nossas vidas que partiram para o Grande Acampamento e de lá, além das 

fronteiras do que é visível, estão agora a olhar por nós e a torcer para que sigamos conduzindo 

adiante a chama do Escotismo. 

O torneio não concorre com a premiação nacional do Grupo Padrão. Ao contrário, ele 

considera em um de seus critérios a colocação da UEL na classificação nacional. O foco do 

Cumprindo a Missão está na adesão das unidades às iniciativas estratégicas adotadas pela 

Região, entre elas o fortalecimento dos distritos, o forte desejo de premiar aqueles que fazem 

uma boa gestão em seus grupos escoteiros e seções autônomas e principalmente o sonho de 

oferecer o Escotismo para o maior número de crianças e jovens em nosso Estado. 

 

 

 



 

 

Período: 15 de maio a 31 de dezembro de 2021 

Inscrição: Por Unidade Escoteira, cumprindo os quesitos descritos neste boletim. 

Pontuação e Premiação: 

As UELs serão classificadas nas categorias A, B, C ou D, de acordo com a quantidade 

total de registros que cada uma alcançou no ano anterior, em 2020. 

Categoria A - acima de 150 associados 

Categoria B - 100 a 149 associados 

Categoria C - 50 a 99 associados 

Categoria D - até 49 associados 

Os padrões serão estabelecidos da seguinte forma: 

1. Serão calculadas as médias das notas de cada categoria separadamente. 

2. A diferença entre a pontuação máxima de cada categoria e o valor da média da 

respectiva categoria será dividido em três partes iguais, que corresponderão aos 

padrões Ouro, Prata e Bronze em ordem decrescente de pontuação. 

Exemplo: 

1. A Categoria B teve como pontuação máxima 1.000 pontos, que foram conquistados 

pelo GE Irmãos de B-P. 

2. A média da pontuação das 04 UELs que estavam nessa categoria foi 700 pontos. 

GE Irmãos de B-P                                 1000 pontos 

GE Fraternidade sem Fronteiras      900 pontos 

GE Escoteiros em Casa                       500 pontos 

GE Irmãos de Mowgli                          400 pontos 

--------------------------------------------------------------- 

Total                                                        2800 pontos (divididos por 4 UELs) = 700 pontos 

Pontuação máxima (1.000 pontos) - Pontuação média (700 pontos) = 300 pontos 

300 pontos divididos por 3 partes iguais é igual a 100 pontos. 



 

 

Sendo assim, a pontuação dos padrões da Categoria B ficará assim: 

OURO 
900 a 1000 

PRATA 
800 a 899 

BRONZE 
700 a 799 

SEM PONTUAÇÃO 
0 a 699 pontos 

 

As UELs que alcançarem as pontuações acima, serão premiadas da seguinte forma: 

Padrão Ouro – Troféu, certificado e R$ 150,00 em créditos para cursos 

Padrão Prata – Troféu, certificado e R$ 100,00 em créditos para cursos 

Padrão Bronze – Troféu, certificado e R$ 50,00 em créditos para cursos 

 

Pontuação de Distritos: 

O Distrito será pontuado com base no seguinte critério: 

UELs do distrito com Padrão Ouro 1000 pontos por UEL 

UELs do distrito com Padrão Prata 600 pontos por UEL 

UELs do distrito com Padrão Bronze 400 pontos por UEL 

Cálculo: 

Total de pontos das UELs do Distrito 
------------------------------------------------------------- = XX % 
Total de UELs no Distrito X 1000 

 

Pontuação Extra: 

Equipe Distrital com Adjunto e Assistentes de todos os Ramos: + 5% 

Indaba Distrital realizada no mês de outubro: +5% 

Calendário Distrital aprovado pela maioria das UELs do Distrito: +5% 

 

Padrão Ouro Distrital Acima de 85 % 

Padrão Prata Distrital Entre 71 e 85 % 

Padrão Bronze Distrital Entre 60 e 70 % 



 

 

Pontuação de Unidades Escoteiras Locais: 

As UELs serão pontuadas de acordo com o quadro abaixo: 

GESTÃO    
Certificado de Funcionamento Obrigatório e eliminatório Zero 
Grupo Padrão Padrão Ouro 150 

Padrão Prata 100 

Padrão Bronze 50 
Documentos  Ata da Assembleia Ordinária em 2021 30 

Prestação de contas 2020 20 

Calendário de Atividades 2021 20 

ESCOTISMO 
PARA TODOS 

   
Crescimento (apenas de jovens) Acima de 40% 100 

Entre 21 e 40 % 60 

Entre 11 e 20 % 40 

Até 10 % 20 
Registros com isenção No mínimo 10 % de associados isentos 80 
Atividades durante a Pandemia Formulário de atividades regulares 50 
Rede Social ativa Redes atualizadas e compartilhamento 50 

MAIS 
VOLUNTÁRIOS 

   
Capacitação de adultos Acima de 40 % 120 

Entre 21 e 40 % 60 

Entre 11 e 20 % 40 

Até 10 % 10 
Formação Curso Avançado 30/pessoas 

Curso Preliminar ou Intermediário 10/pessoas 

Momentos EAD, Oficinas, Módulos 5/pessoa 

ATIVIDADES 
REGIONAIS E 
DISTRITAIS 

   
Atividades Regionais  Participação registrada no PAxtu 1/pessoa 
Atividades Distritais Participação registrada no PAxtu 2/pessoa 
INDABA Distrital Participação registrada no PAxtu 5/pessoa 
Fórum de Presidentes Participação registrada no PAxtu 10/pessoa 

 

 

 

 

 

 

 



 

INICIATIVAS 
REGIONAIS 

   
Projeto Rádio Web Conquista e formalização do pedido 10/pessoa 
Projeto Expresso Escoteiro Integrante da Equipe Editorial 10/pessoa 
Projeto Campo Escola Integrante do Projeto 10/pessoa 
Projeto Rede de Trilhas Adesão da UEL ao Projeto 100/UEL 
Insígnia da Rede de Trilhas Por jovem que conquiste a insígnia 20/pessoa 
Radioamador Escoteiro Radioamador Escoteiro Registrado 20/pessoa 
Mobilizador Mundo Melhor Mobilizador Distrital 10/pessoa 
Indicação para o Griot UEL que indicar, no mínimo, 01 membro 30/UEL 
Memória Escoteira Lenço, histórico da UEL e distintivos 50/UEL 
Gestão de Voluntariado Por Insígnia de Madeira atuante em GTs 10/pessoa 
Pesquisas Regionais Participação em pesquisas regionais 5/pessoa 
Pontuação atribuída pelo Distrital Administrada por cada Distrital 300 
Monitoramento COVID-19 UEL mantém monitoramento atualizado 30/UEL 

SOLIDÁRIO    
Embaixador Social Por Embaixador da UEL atuante 20/cada 
Ações Sociais realizadas pela UEL Por ação social no site Regional (máx. 02) 10/cada 
Irmão de lenço Só para grupos das Categorias A e B 30/pessoa 

 

A seguir detalhamos cada item previsto no quadro de pontuação das UELs. 

GESTÃO 

• Certificado de Funcionamento – este item não gera pontuação, mas é eliminatório. 

Só poderão participar do Cumprindo a Missão 2021 – Fraternidade semFronteiras as 

UELs que obtenham seu Certificado de Funcionamento 2021. 

• Grupo Padrão – de acordo com o padrão (Ouro, Prata ou Bronze) alcançado pela UEL 

na premiação “Grupo Padrão 2021” promovida pelo Nível Nacional, a UEL receberá uma 

pontuação neste item de acordo com a tabela. 

• Documentos – o envio, pela UEL, das cópias digitalizadas de cada um dos documentos, 

nos prazos abaixo, para cumprindoamissao@escoteirosrj.org.br:  

Ata da assembleia – prazo do Edital de Convocação da Assembleia Regional 

Balanço Anual ou Prestação de Contas 2020 – até 31/12/2021 

Calendário de Atividades 2022 – até 31/12/2021 
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ESCOTISMO PARA TODOS 

• Crescimento (apenas de jovens) – será atribuída uma pontuação de acordo com o 

percentual de crescimento de membros juvenis, apurado no Paxtu, comparando o 

resultado de registros de 2020 com o total registrado em 2021.  

• Registros com Isenção – considerando que o Escotismo, em sua definição, valoriza a 

participação de pessoas de todas as origens sociais, etnias e crenças, o Cumprindo a 

Missão vem incentivar que os grupos mantenham entre seus associados, no mínimo, 

10% de membros atendidos pelo Art. 11 da Resolução CAN Nº 09/2020, que prevê a 

isenção de registro para o associados cuja renda familiar mensal não exceda o valor de 

1 ½ (um e meio) salário mínimo nacional; ou cuja família esteja incluída no programa 

do Governo Federal intitulado “Bolsa Família” ou o que vier a substituí-lo.  

• Atividades durante a Pandemia – preenchimento pela UEL de formulário online, 

informando que foram oferecidas atividades regulares para os jovens durante o 

período da pandemia. Entende-se por atividades tanto aquelas realizadas de forma 

online como as presenciais (no caso das UELs que já possuam protocolo de retorno 

aprovado) com frequência, no mínimo, quinzenal. As reuniões e atividades presenciais 

ou online também devem ser registradas normalmente no Paxtu. 

• Rede social ativa – a UEL deve possuir rede social (Facebook ou Instagram) com, no 

mínimo, 15 postagens próprias feitas em 2021, além de compartilhamentos das 

postagens dos perfis oficiais da Região Escoteira do Rio de Janeiro. As postagens 

devem mostrar os jovens com lenço, realizando tarefas, reuniões, atividades, ou 

campanhas sempre respeitando as recomendações da UEB sobre os cuidados de 

prevenção à COVID-19 e representando de forma positiva o Movimento Escoteiro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAIS VOLUNTÁRIOS 

• Captação de adultos – o adulto é peça chave para o sucesso e o crescimento da nossa 

instituição. Novos voluntários vêm se aproximando das UELs para auxiliar na realização 

das atividades virtuais, seja apoiando na execução de tarefas, dando palestras ou 

ajudando nas especialidades e progressões. Nesse sentido, o Cumprindo a Missão 2021 

pontua especialmente as UELs que conseguirem captar novos adultos. Para a 

pontuação será considerado o crescimento percentual do total de escotistas e 

dirigentes registrados em 2021, comparado com 2020. 

• Formação – a pontuação deste item se dará pela multiplicação da quantidade de 

adultos que concluíram Curso Avançado, Curso Preliminar, Intermediário, Oficinas ou 

Módulos pelas respectivas pontuações existentes na tabela. 

 

ATIVIDADES REGIONAIS E DISTRITAIS 

• Atividades Regionais ou Distritais - As pontuações deste item serão obtidas 

multiplicando a quantidade de participantes das UELs nas atividades regionais e 

distritais pelas respectivas pontuações existentes na tabela. A apuração da participação 

será feita integralmente pelo Paxtu. Para isso, cada Coordenador Distrital deve solicitar 

pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br, com antecedência, a disponibilização de suas 

atividades pelo Paxtu.  

• Indaba Distrital - Os distritos devem realizar suas Indabas Distritais no mês de outubro. 

Na Indaba deve ser aprovado o Calendário do Distrito para o ano seguinte. A apuração 

da participação será feita integralmente pelo Paxtu. Para isso, cada Coordenador 

Distrital deve solicitar pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br, com antecedência, a 

disponibilização de suas Indabas pelo Paxtu. 

• Fórum de Presidentes - A pontuação deste item se dará pela confirmação da presença 

do Presidente / Responsável pela UEL ou de um diretor (a) indicado (a) para substituí-

lo. A apuração da participação dos Presidentes ou de diretor (a) por ele indicado (a) será 

feita integralmente pelo Paxtu. 

 



 

 

INICIATIVAS REGIONAIS 

• Projeto Rádio Web - a Região Rio está inaugurando uma RadioWeb, com programas 

preparados com a participação dos seus associados (jovens e adultos), com programas 

ligados às temáticas escoteiras e a vida das UELs e Distritos. A pontuação será atribuída 

por participante da UEL que esteja colaborando ativamente para a implementação do 

projeto.  

• Projeto Expresso Escoteiro - a Região Rio retoma a edição do “jornal” Expresso 

Escoteiro (formato digital), preparado por uma Equipe Editorial composta por seus 

Associados (jovens e adultos), com matérias ligadas às temáticas escoteiras e a vida das 

UELs e Distritos. A pontuação será atribuída por participante da UEL que esteja 

colaborando ativamente para a implementação do projeto. 

• Projeto Campo Escola - a Região Rio planeja um conjunto de melhorias no Campo 

Escoteiro de Magé e no Chalé de Itatiaia e, para isso, precisa de uma equipe de 

voluntários adultos para desenvolver essas ações. A pontuação será atribuída por 

participante da UEL que esteja colaborando ativamente para a implementação do 

projeto.  

• Projeto Rede Brasileira de Trilhas - a Região Rio, em parceria com a Rede Brasileira 

de Trilhas, irá colaborar com a manutenção de trilhas em todo Estado do Rio de Janeiro. 

Nesta parceria, os grupos interessados assinarão um termo de adesão com a Região e 

passarão a interagir diretamente com a Rede Brasileira de Trilhas e com as unidades 

de conservação associadas. A pontuação será atribuída à UEL que aderir formalmente 

ao projeto, que também terá direito a uma vaga no Comitê do Projeto. 

• Insígnia da Rede Brasileira de Trilhas - os associados das UELs que aderirem ao 

Projeto da Rede Brasileira de Trilhas poderão conquistar a respectiva Insígnia, 

dependendo da quantidade de atividades de manutenção que participar. A pontuação 

será atribuída a cada pessoa que conquistar a Insígnia. Assim, a diretoria da UEL deverá 

solicitar a Insígnia por formulário disponível no site regional.  

 

 

 



 

• Radioamador Escoteiro - ao compreender que o radioescotismo é uma prática 

importante para o desenvolvimento dos jovens e para a segurança das atividades 

escoteiras e que sua implementação nas UELs depende da existência de pessoas 

tecnicamente qualificadas e certificadas pela ANATEL, o Cumprindo a Missão vem 

estimular que os grupos mantenham radioamadores registrados em seus quadros.  

• Mobilizador Mundo Melhor - cada Coordenador Distrital deverá nomear um Assistente 

Distrital de Mundo Melhor, que trabalhará em conjunto com a Equipe Regional de 

Mundo Melhor e seu coordenador. Esse Assistente deverá ter idade entre 18 e 26 anos 

e atuar como Mobilizador junto ao Distrito em tópicos relacionados às iniciativas 

promovidas pelo Mundo Melhor. A UEL do Mobilizador de Mundo Melhor receberá 

pontuação de acordo com a tabela.  

• Indicação para o GRIOT Scouts - O significado do GRIOT vem do vocabulário franco‑

africano, que significa narrador, cantor, cronista e genealogista. São eles que, pela 

tradição oral, transmitem a história e preservam as tradições de seus povos. Esses 

contadores de história são muito respeitados na África pois transmitem através de suas 

narrativas as tradições de seus povos de geração em geração. A Região Rio inaugura 

um conselho consultivo formado por pessoas com experiência escoteira, 65 anos de 

idade, que estejam ativas em suas UELs e sejam indicadas por suas diretorias. Os Griots 

serão convidados para reuniões periódicas com o objetivo de contribuir com as 

iniciativas de memória institucional e aconselhamento à gestão regional. A indicação 

deve ser feita por e-mail para memoria@escoteirosrj.org.br com o título “Projeto Griot”, 

enviando o nome do indicado, UEL e uma breve apresentação.  

• Memória Escoteira - serão atribuídos 50 pontos à UEL que entregar a ficha com 

resumo de sua história (15 pontos) e um exemplar do seu lenço (20 pontos). Ambos 

serão utilizados em exposição permanente na Sede Regional. Com relação aos 

distintivos, espera-se especificamente distintivos de especialidades antigas ou 

distintivos de atividades regionais realizadas antes de 2019. Serão atribuídos até 15 

pontos pelos distintivos (3 pontos por distintivo, não podendo a mesma UEL entregar 

distintivos iguais). Os distintivos serão usados para exposição no Campo Escola de 

Magé e os repetidos poderão ser usados para compor a Feira de Trocas promovida pela 

Região Rio com o objetivo de completar a coleção de distintivos de atividades regionais 

e de especialidades antigas. 



 

 

• Gestão de Voluntariado - a Região Rio ampliou as possibilidades de atuação dos (as) 

portadores (as) de Insígnia de Madeira. São nove equipes: Formação, Educação a 

Distância, Apoio aos Assessores Pessoais de Formação, Consultoria às UELs, Produção 

de Fichas Técnicas, Comitê de Estágios, Captação e Seleção, Crescimento e 

Reconhecimento. A inscrição pode ser feita pelo link http://bit.ly/CadastroGV. A 

pontuação será atribuída à UEL por I.M. que estiver cadastrado e participando 

ativamente de uma ou mais dessas equipes. 

 
• Pesquisas Regionais - A Região Rio, de tempos em tempos, realiza pesquisas junto às 

UELs para identificar oportunidades de atuação. As respostas da UEL a cada uma 

dessas pesquisas oficiais serão pontuadas de acordo com a tabela. 

 
• Pontuação atribuída pelo Distrital - o Coordenador Distrital possui 300 pontos à sua 

disposição para atribuir às UELs do distrito por engajamento em ações distritais 

relevantes. Cada vez que for estabelecer uma iniciativa que distribuirá pontos às UELs 

do distrito, o coordenador deverá antecipadamente informar sobre a ação e a 

pontuação a ser oferecida pelo e-mail cumprindoamissao@escoteirosrj.org.br. Os 

pontos podem ser usados para incentivar participações em reuniões, atividades, 

campanhas ou outras ações que o Coordenador Distrital julgar estratégicas. 

 
• Monitoramento COVID-19 – a pontuação será atribuída à UEL que mantiver o 

formulário de monitoramento online (https://bit.ly/2YAZuwU) atualizado. 

 

SOLIDÁRIO 

• Embaixador Social – o Embaixador Social é um representante indicado pelo grupo 

para atuar de forma integrada com a Coordenação de Ação Social em ações 

comunitárias locais, distritais ou regionais. Este grupo de voluntários faz reuniões 

periódicas para debater, planejar e avaliar essas ações. A pontuação será atribuída à 

UEL que indicar um Embaixador, desde que esse voluntário mantenha uma 

participação regular nas reuniões. 

 



 

• Ações Sociais realizadas pela UEL - cada UEL pode enviar até 2 notícias (texto + foto) 

para o e-mail comunicacao@escoteirosrj.org.br divulgando ações comunitárias que 

tenham sido realizadas por seus associados durante a pandemia. Atenção: as ações 

devem ser virtuais. Quando as ações forem presenciais, devem respeitar as orientações 

já amplamente divulgadas pelos Escoteiros do Brasil com relação aos procedimentos 

e cuidados a serem adotados durante a pandemia. Cada notícia enviada de forma 

correta será postada no site Regional ou nas redes sociais da Região do Rio de Janeiro. 

Cada notícia postada somará 10 pontos. A pontuação máxima será de 20 pontos. 

 
• Irmão de Lenço (exclusivo para UELs das Categorias A e B) – dentro do mesmo espírito 

de cooperação, dirigentes e escotistas de grupos escoteiros das categorias A ou B 

poderão auxiliar UELs das demais categorias, que estejam com alguma dificuldade 

temporária em sua diretoria ou em suas seções. Nesse sentido, grupos que estejam 

com suas equipes de adultos mais estáveis, poderão disponibilizar seus dirigentes e 

escotistas para auxiliarem nas reuniões e atividades de UELs que estejam com alguma 

dificuldade temporária de falta de adultos. Esta ação é de caráter temporário e o adulto 

deverá conciliar suas obrigações no seu grupo escoteiro com o auxílio a uma outra UEL. 

Cada adulto cadastrado que atuar auxiliando outra UEL acrescentará 30 pontos para o 

grupo escoteiro de origem. 

 

Disposições Finais 

• O resultado preliminar será divulgado até 20 de fevereiro de 2022. 

• Havendo discordância, o Diretor Presidente da UEL poderá enviar pedido de revisão 

para o e-mail cumprindoamissao@escoteirosrj.org.br até o dia 01 de março de 2022. 

• O resultado definitivo será divulgado na Assembleia Regional de 2022. 

• As pontuações podem ser alteradas por decisão da Diretoria Regional. 

• Dúvidas ou mensagens: cumprindoamissao@escoteirosrj.org.br. 

• Casos omissos serão decididos pela Diretoria Regional. 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021. 

Diretoria Regional 


