
 

 



 

BOLETIM 01 
 
 

1. Apresentação  

A  tradicional corrida de bases temáticas da Modalidade do Ar está de volta, sua 
última edição foi no ano de 2019, realizada no Clube da Aeronáutica na Barra da 
Tijuca. O evento tem por objetivo oportunizar aos jovens a vivência nos jogos na 
Modalidade do Ar, combinando com os pontos do Método Educativo Escoteiro. 
Além de atender aos marcos simbólicos da vida em equipe, das atividades ao ar 
livre e da exploração de novos territórios com um grupo de amigos. 

O JOGAR acontecerá no sistema de bases atendendo até 3 patrulhas por vez, 
com pontuação de 1 a 5 seguindo padrões Ouro, Prata e Bronze. Totalizando 15 
bases 

Local: Clube de Aeronáutica - Av. Rachel de Queiroz, s/n, Barra da Tijuca 

Data: 06 de novembro de 2022 

 

2. Inscrição 

A participação é aberta a todos os associados dos Ramos Escoteiro e Sênior com 
registro institucional ativo, por patrulha de acordo com as quantidades de 
participantes descrita na Regra 072 do P.O.R.  

As inscrições devem ser feitas pelo Meu PAXTU individualmente ou pelo PAXTU 
Administrativo por lote, até dia 04 de outubro.  

Após a confirmação, com pagamento de todos os participantes, um responsável 
da Unidade Escoteira deve enviar a relação nominal por patrulha para o e-mail 
secretaria@escoteirosrj.org.br, até dia 16 de outubro.  

Jovens que tenham interesse em participar mas não possuem quantidade 
mínima de integrantes na patrulha podem juntar-se com outras patrulhas. A 
inscrição deve ser feita pelo Meu PAXTU e deve estar relacionada no e-mail da 
patrulha que irá participar junto.  

Para cada patrulha deve haver um Escotista responsável da Unidade Escoteira a 
qual pertence inscrita. No caso de ausência ou atraso do responsável, a Unidade 
Escoteira deverá apresentar outro Escotista para substituí-lo. Escotistas ou 
Dirigentes que não forem responsáveis por uma patrulha poderão fazer a 
inscrição e serão alocados pela coordenação em uma base ou outra função 
durante o evento.  
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O valor da cota de inscrição será de: 

 R$ 30,00 (trinta reais) para jovens 
 R$ 20,00 (vinte reais) para jovens isentos com registro institucional no ano 

corrente 
 R$ 20,00 (vinte reais) para Escotistas e Dirigentes 
 R$ 15,00 (quinze reais) para Escotistas e Dirigentes isentos com registros 

institucional no ano corrente 

O valor da cota compreende distintivo, troféu por patrulha e certificado digital, 
material de programa, infraestrutura utilizada no evento, kit de lanche para os 
adultos e retenção regional.  

 

3. Regulamento 

Todos os adultos participantes deverão estar preferencialmente de vestuário ou 
uniformizados (com exceção da base de vestuário e uniforme). 

Os jovens deverão estar com vestuário/ uniforme nas cerimônias iniciais e finais. 
O lenço e a camisa de motivo escoteiro são de uso obrigatório em toda atividade. 
Lembrando que todo o vestuário/ uniforme conforme regra estabelecida pelo 
P.O.R. 

Serão passíveis de DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, as patrulhas cujos 
componentes: 

 Faltarem com o respeito e urbanidade entre si e principalmente em 
relação aos escotistas. 

Todos os responsáveis das patrulhas devem estar com as autorizações dos 
responsáveis de cada jovem e ficha médica para eventual consulta durante o 
evento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Lista de bases 

O JOGAR acontecerá no sistema de bases atendendo até 3 patrulhas por vez, 
com pontuação de 1 a 5, seguindo padrões Ouro, Prata e Bronze. Totalizando 15 
bases descritas:  

 UNIFORME 
 HINOS 
 PLASTIMODELISMO 
 AMFCO 
 TEORIA DE VÔO 
 AEROMODELISMO 
 HISTÓRIA AEROESPACIAL 
 HISTÓRIA DE AERONÁUTICA 
 OBSERVAÇÃO AÉREA 
 ORNITOLOGIA 
 METEOROLOGIA 
 ALFABETO FONÉTICO 
 FOGUETES 
 NAVEGAÇÃO AÉREA 
 MECÂNICA AÉREA 

 

5. Procedimentos não previstos  

Os procedimentos não previstos serão, única e exclusivamente, analisados e 
decididos pela coordenação do evento, ou, durante o evento, pela coordenação 
da atividade. 

 


