
 

 



 

 
DESVENDE, ESCREVA E DESENHE 

para os Escoteiros do Mar 
 

A Região Escoteira do Rio de Janeiro através de sua Coordenação Regional de Escoteiros 
do Mar (COREMAR) e a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha 
(DPHDM) lançam o concurso DESVENDE, ESCREVA e DESENHE. 

O concurso consiste em visitar o Espaço Cultural da Marinha (ECM) e Museu Naval (MN) no 
período de 15 de agosto a 20 de novembro de 2022 e cumprir a tarefa para cada uma das 
categorias.  

 

1. CATEGORIAS 

ALFA - DESVENDE. (fotografia) 

LOBINHO ESCOTEIRO SENIOR PIONEIRO 

 

 Visitar o Espaço Cultural da Marinha (ECM) e o Museu Naval (MN) e fazer uma 
fotografia, uniformizados, desvendando o espaço.  

 A Categoria deverá ser cumprida por patrulha (escoteira até 8 membros, sênior até 6 
membros), matilha (até 6 membros) ou equipe de interesse do Clã (até 6 pioneiros 
por equipe de interesse) 

 A fotografia deve ser entregue impressa em papel de foto ou gramatura equivalente. 
Apenas pode ser entregue uma por equipe/patrulha/matilha. 

 

BRAVO - ESCREVA. (redação) 

LOBINHO ESCOTEIRO SENIOR 

 

 Escrever redação, à mão, de uma a duas laudas sobre item da História Marítima, 
nomeadamente relacionada a algum item visto na visita ao ECM/MN.  

 Categoria cumprida individualmente para Lobinhos, Escoteiros e Seniores. 
 A redação deve ser entregue feita a mão em folha A4, ofício ou ao maço. Apenas 

uma por indivíduo. 

 

CHARLIE - DESENHE. (arte) 

LOBINHO ESCOTEIRO SENIOR 

 
 Desenhar, à mão, item histórico do Espaço Cultural da Marinha/Museu Naval em 

papel tamanho A3, utilizando lápis, nanguim, guache, tinta etc.  
 Categoria cumprida individual para Lobinhos, Escoteiros e Seniores. 
 O desenho deve ser entregue em papel, original desenhado à mão. Apenas um 

desenho por indivíduo. 
 



 

 
 
 

2. ENTREGA DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser entregues até 20 de novembro de 2022, na secretaria do Centro 
Cultural do Movimento Escoteiro, conjuntamente com a cópia do comprovante da 
visitação ao Museu da Marinha e Espaço Cultural que deverá ser preenchido no local 
quando da visita, recebendo o visto do responsável. 

 

3. ANÁLISE DOS TRABALHOS 

A análise dos trabalhos será realizada por comissão julgadora escolhida pela equipe 
COREMAR UEB/RJ, pela DPHDM e o CCME. Para a análise dos itens é pré-requisito estar 
registrado na UEB no ano de 2022. 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Acontecerá no dia 03 de dezembro de 2022, nas mídias sociais da DPHDM. 
(facebook.com/marinhaoficial) 

 

5. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

Será realizada a premiação no sábado dia 10 de dezembro de 2022, no Museu Naval, tendo 
início às 10:00. 

 

6. QUEM PARTICIPA 

Participam do presente concurso os Grupos de Escoteiros do Mar da Região Escoteira do 
Rio de Janeiro.  

 
7. PREMIAÇÃO 

ALFA - DESVENDE. (foto desvendando) 

Colocação Prêmio 

1º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

Três (3) vouchers por pessoa, para o passeio 
marítimo da DPHDM 

Obs. A patrulha/matilha/Equipe campeã, de cada Ramo receberá  individualmente, para 
cada um dos seus membros, 3 vouchers, para o passeio marítimo da DPHDM. Poderão 
trazer seus 2 (dois) familiares (parentes), em data a ser agendada junto à DPHDM; 

Colocação Prêmio 

2º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

voucher para o passeio ecológico marítimo na 
Lagoa de Marapendi/Jacarepaguá da Ecobalsas. 

Obs. Os passeios serão agendados com a Ecobalsas às Terças-feiras (15:40), aos sábados 
(11:00 ou 15:40) ou aos domingos e feriados (11:00). 

https://www.facebook.com/marinhaoficial


 

 

 

BRAVO - ESCREVA. (redação): 

Colocação Prêmio 

1º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior  

um (1) TLABET SANSUNG GALAXI SM-T 290 
novo. 

2º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior 

uma (1) Bolsa de Brindes do Tribunal Marítimo 

3º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior 

uma (1) camisa CCME nova. 

 

CHARLIE - DESENHE. (arte): 

Colocação Prêmio 

1º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior  

um (1) HD Externo Seagate 1 TB  novo. 

2º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior 

uma (1) Mochilinha de Ataque do CCME nova. 

3º colocação de cada Ramo 
Lobinho, Escoteiro e Sênior 

um (1) canivete + distintivo novos. 

 

As visitas dos Grupos de Escoteiros do Mar às exposições da DPHDM (Espaço Cultural da 
Marinha e Museu Naval), para efeito deste concurso, deverão ser agendadas através do e-
mail dphdm.agendamento@marinha.mil.br 
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8. REALIZAÇÃO 

 

Apoio:  
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