Ramo Lobinho

ALCATEIA PADRÃO 2017

O concurso Alcateia Padrão é uma proposta da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná,
de incentivo ao crescimento e às boas práticas das Alcateias dos Grupos Escoteiros do Paraná.
Os Diretores e Chefes de Seção devem entender que o presente regulamento não visa competição
entre Grupos e Alcateias paranaenses.
Para a participação da Alcateia Padrão 2017, o chefe de seção deverá enviar os documentos
solicitados
até
o dia
15
de
Dezembro
de
2017
para
o
email:
ramolobinho@escoteirospr.org.br.
O resultado será divulgado no mês de Marco/2018, através de uma lista contendo as Alcateias
que preencheram os requisitos necessários e a premiação ocorrerá na XXII Congresso Escoteiro.
Seguem os itens de pontuação do concurso, sendo que para a premiação será concedida às
alcateias que atingirem o mínimo de 900 pontos.
As informações solicitadas que não estiverem registradas no SIGUE não serão consideradas e os
pontos serão descontados do total.

Coordenação do Ramo Lobinho
Mauricio Bially
Thais Raicosk D'Agostin
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Ramo Lobinho
Concurso Alcateia Padrão 2017

Grupo Escoteiro__________________________________________
Alcateia _________________________________________________
Chefe de Seção___________________________________________

ITEM 01
Atividades da Alcateia

Pontuação

Alcateia

Datas

TODAS
AS
ATIVIDADES
DEVEM
ESTAR
CADASTRADAS NO SIGUE COM A PROGRAMAÇÃO
E FOTOS.
Acampamentos e Acantonamentos - Acampamentos e
acantonamentos da alcateia; pontuam todos os
acampamentos e acantonamentos realizados no período
do concurso.

15 pontos

*Neste item não devem ser consideradas as atividades
regionais e acangrupo.
Atividades de integração - Pontuam as alcateias que
realizarem pelo menos uma atividade com uma alcateia de
outro grupo no período do concurso. *Neste item não
devem ser consideradas as atividades regionais.

20 pontos

Atividades regionais - Pontuam todas as atividades
propostas pela UEB PR realizadas no período do concurso.
(ARL, ACANLOBOS, FESTIVAIS, Desfiles Cívico, Jogos da
Fraternidade entre outros).

25 pontos

Atividades Nacionais - Pontuam todas as atividades
nacionais realizadas no período do concurso (MUTCON,
MUTECO, JOTA, JOTI, EducAçao entre outros).

30 pontos
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Comemoração de encerramento do ciclo de programa
da seção – Pontuam todas as comemorações realizadas
para o encerramento do ciclo de programa

15 pontos

Cadastro de Projeto de Mensageiros da Paz - O Projeto
deve ser cadastrado e executado no ano do Concurso.

30 pontos

Atividade de Boa Ação - Serão pontuadas cada boa ação
cadastrada e não pontuam as do MUTCOM.

30 pontos

Bivaque e atividades sem pernoite – Pontuam todas as
atividades sem pernoite realizadas fora da sede e de dia
todo com ou sem a participação de outras alcateias ou
Grupos escoteiros.

15 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 1

ITEM 02
Efetivo de jovens da alcateia
Parâmetro de comparação
Nº de lobinhos inscritos em
dezembro/2016

Nº de lobinhos inscritos
na data do envio do
formulário

Redução maior que 50% do Efetivo

Pontuação

Alcateia

(-) 40 pontos

Manutenção - com efetivo de até 12 jovens

15 pontos

Manutenção - com efetivo de até 20 jovens

20 pontos

Manutenção - com efetivo superior à 20 jovens

25 pontos

Crescimento - com efetivo de até 12 jovens

30 pontos

Crescimento - com efetivo de até 20 jovens

35 pontos

Crescimento - com efetivo superior a 20 jovens

40 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 2
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ITEM 03
Registros no SIGUE

Pontuação

Alcateia

Roca de Conselho (mínimo de uma por ciclo)
*O não cumprimento deste item gera a desclassificação da
alcateia. Pontuação não é pela quantidade de Rocas e sim
pelo cumprimento do item.

20 pontos

Promessa de 60% do efetivo - As datas deverão estar
registradas na ficha do lobinho.

50 pontos

Promessa de 90% do efetivo - As datas deverão estar
registradas na ficha do lobinho.

100 pontos

Integração de 60% do efetivo - As datas deverão estar
registradas na ficha do lobinho.

50 pontos

Integração de 90% do efetivo - As datas deverão estar
registradas na ficha do lobinho.

100 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 3

ITEM 04
Especialidades, Insígnias de interesse e Distintivo especial
Pontuação

Alcateia

Média de 1 especialidade por criança
*Média obtida pela divisão do número de especialidades
conquistadas no período do concurso pelo número de lobinhos
registrados na data do envio do formulário

40 pontos

Média de 2 especialidades por criança
*Média obtida pela divisão do número de especialidades
conquistadas no período do concurso pelo número de lobinhos
registrados na data do envio do formulário

60 pontos

Média de 3 ou mais especialidades por criança
*Média obtida pela divisão do número de especialidades
conquistadas no período do concurso pelo número de lobinhos
registrados na data do envio do formulário

100 pontos
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Insígnia Mundial do Meio Ambiente
*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso
Insígnia da Boa Ação
*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso
Insígnia da Lusofonia
*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso
Insígnia do Cone Sul
*Pontuação por insígnia conquistada no período do concurso

20 pontos

20 pontos

20 pontos

20 pontos

Cruzeiro do Sul
*Pontuação por Cruzeiro do Sul conquistado no período do
concurso

100 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 4
ITEM 05
Progressão Pessoal
Pontuação
Utilização adequada do sistema de progressão por todos os
lobinhos registrando as datas de cada etapa no SIGUE
*O não cumprimento deste item gera a desclassificação da
alcateia.

Alcateia

60 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 5

ITEM 6
Formação de Escotistas

Pontuação

Módulos e Oficinas em 2017 *Pontuação máxima deste
item por alcateia 50

05 pontos

Preliminar – Valido para escotistas atuantes na seção
*Pontuação por curso concluído a qualquer tempo

Alcateia

10 pontos
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Básico – Valido para escotistas atuantes na seção
*Pontuação por conclusão de curso a qualquer tempo

10 pontos

*Pontuação pela conclusão do nível a qualquer tempo

20 pontos

Avançado – Valido para escotistas atuantes na seção
*Pontuação por conclusão do curso a qualquer tempo

20 pontos

*Pontuação pela conclusão do nível a qualquer tempo

40 pontos

Participação da organização de atividades regionais.

30 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL DO ITEM 6

ITEM 7
Aprovação do “Alcateia Padrão 2017” pela
Roca de Conselho

A respectiva ata da Roca de conselho
deverá estar no SIGUE, sob pena de
desclassificação.

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

TOTAL

**Pontuação mínima de 900 pontos.
**Atividades realizadas durante o ano do concurso.
**Entrega do formulário preenchido ate o dia 15 de Dezembro do ano corrente.

________________________
Assinatura do Chefe de Seção
_________________________
Assinatura da Diretoria do Grupo
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