
   

  

  



 

 

 

  

XVII Torneio Regional Sênior - 2022 
JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS 

Boletim 03 – Bases Prévias  
  

Nesta edição do Torneio Regional Sênior João Ribeiro dos Santos, teremos 5 
bases prévias conforme anunciado no Boletim 02.  

As bases tem a mesma lógica de pontuação com peso 1, 2 ou 3, sendo 5, 10 e 15 
pontos respectivamente. 

 
Então, vamos lá patrulhas?  
 
Vamos começar os desafios? 

   

Base 21 – Comida Mateira – PESO 03  
  
Todos nós que acampamos sabemos como a hora da refeição é importante para um 
bom desenvolvimento das atividades, nos nutre, nos esquenta em uma noite fria e 
com certeza é uns dos melhores momentos para a confraternização da patrulha 
 
Comida mateira não é comida feita no mato! 
 
É um modo de cozinhar com menos recursos, menos vasilhas, sem o fogão 
convencional e alimentos fáceis de serem acondicionados em um acampamento. 
 
Item 1 – Construir um fogareiro e/ou fogueira para cozimento. 
Item 2 – Utilizar utensílios básicos (os quais levariam para um acampamento). 
Item 3 – Higiene no preparo e manipulação dos alimentos. 
Item 4 – Preparar uma refeição completa:  
                Proteína – Acompanhamento – Salada – Sobremesa – Bebida. 
Item 5 – Postar o vídeo da tarefa nas redes sociais com a #ramoseniordorj e marcar a 
página https://www.facebook.com/ramoseniordorj  
 
Obs.: No vídeo é obrigatório o nome da patrulha e grupo! 
  
Literatura de apoio: 
https://www.escoteiros.org.br/literaturas/Gerais/Cozinha_de_campo.pdf 
 
A tarefa deverá ser postada até o dia 20 de novembro de 2022. 
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Base 22 – História do Escotismo – PESO 02  
  

Sabemos que em 22 de fevereiro de 1857 nascia em Londres capital da Inglaterra 
o bebê Robert Stephenson Smyth Baden Powell, conhecemos os seus feitos entre eles 
a fundação do movimento escoteiro. 

Mas a história não para por aí, todo dia a vida de alguém é mudada por causa de 
nosso movimento, e que tal ouvir algumas? 
 
Temos certeza que já conhecem histórias de seus chefes e amigos de tropa, e que tal 
ampliar esta lista de histórias? 
 
Item 1 – Convidar para uma entrevista um escotista ou jovem de outro grupo escoteiro. 
Item 2 – Desenvolver as perguntas para a entrevista, com no mínimo 5 perguntas, 
entre elas as seguintes são obrigatórias; 

- Nome, grupo e quando entrou no movimento? 
  - Como o movimento mudou sua vida? 
  - O que você faz ou pode fazer para que o movimento mude outras vidas? 
Item 3 - Filmar ou gravar (em caso de ser online) a entrevista . 
Item 4 – Postar o vídeo da tarefa nas redes sociais com a #ramoseniordorj e marcar a 
página https://www.facebook.com/ramoseniordorj  
 
Obs.: No vídeo é obrigatório o nome da patrulha e grupo! 
 
 
 
 

Base 23 – Whatsapp Escoteiro – PESO 02  
  
Estamos começando os jogos, e imagina como deve ser legal conhecer os outros 
participantes? Afinal somos uma fraternidade mundial! 
  Como este boletim é algo público e o grupo é somente para os seniores 
participantes do torneio, criamos um jeito de dificultar a entrada de pessoas 
indesejadas. 
  Para ser inserido no grupo é algo simples para sua patrulha!  
  É só enviar uma mensagem para nós! 

Tenho certeza que será mais fácil que fazer um jogo da velha com sua patrulha, 
mesmo que as vezes tenha que inverter os polos, temos certeza que em breve teremos 
sua patrulha neste seleto grupo 
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 Base 24 – Fogo de Conselho – PESO 01  
  

Um dos momentos mais esperados dos acampamentos sempre será o Fogo de 
Conselho, jogamos, rimos, cantamos, representamos e nos emocionamos. 
   

Para esta base sua patrulha deverá fazer uma esquete como para o Fogo de 
Conselho. 

 
Item 1 – O tema da esquete será; “De volta a nossa natureza”. 
Item 2 – Nesta esquete todos da patrulha deverão aparecer e ter fala.  
                (por favor falas compreensivas). 
Item 3 – Postar o vídeo da tarefa nas redes sociais com a #ramoseniordorj e marcar a 
página https://www.facebook.com/ramoseniordorj  
 
Obs.: No vídeo é obrigatório o nome da patrulha e grupo! 

 

Base 25 – Cantos e Encantos – PESO 01  
  

Canções escoteiras são um dos pontos mais tradicionais do nosso movimento, já 
pensou em uma música que sua patrulha escreveu continuar sendo cantada por 
outros grupos e pessoas? 
   

Para esta base sua patrulha deverá fazer uma canção. 
 

Item 1 – A canção deverá falar do Ramo Sênior e/ou do Torneio do Ramo Sênior João          
Ribeiro dos Santos. 
Item 2 – Nesta canção todos da patrulha deverão aparecer cantando ou tocando. 
                (somos escoteiros, não será admitido palavrões, duplo sentindo ou algo que 
deturpe nosso movimento). 
Item 3 – Postar o vídeo da tarefa nas redes sociais com a #ramoseniordorj e marcar a 
página https://www.facebook.com/ramoseniordorj  
 
Obs.: No vídeo é obrigatório o nome da patrulha e grupo! 

 

 

  Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022  

 

  

_________________ 
Rafael Banzai 

Coordenador Regional do Ramo Sênior  
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