TROPA ESCOTEIRA PADRÃO 2017

Nesta edição do concurso Seção Padrão a União dos Escoteiros do Brasil – Região
do Paraná convida a todas as Tropas a participarem deste projeto de incentivo ao
crescimento e às boas práticas escoteiras.
O concurso não visa a competição entre grupos escoteiros e seções, mas contempla
atividades que buscam estimular a aplicação do método escoteiro e do programa educativo.
Incentivam-se as Tropas que mesmo que não obtenham o número de pontos necessários,
que encaminhem suas planilhas também para que possamos trabalhar e obter um
diagnóstico no nosso estado.

O arquivo deverá ser preenchido durante o ano de 2017 e aprovado pela Corte de
Honra até o dia 10/12/2017. As planilhas devidamente assinadas deverão ser enviadas até
o dia 13/12/2017 via e-mail (programaeducativo@escoteirospr.org.br), com cópia para
ramoescoteiro@escoteirospr.org.br.

Pontuação e Classificação

O arquivo está dividido em dez (10) itens. Cada item está descrito na página de
instruções. Conquistarão “Tropa Escoteira Padrão 2017” as tropas que alcançarem 700
pontos. A entrega da conquista da Tropa Padrão será realizada no Congresso Regional de
2018.
Quaisquer dúvidas no preenchimento e entendimento da tabela de pontos, bem
como no programa da “Tropa Padrão” como um todo podem ser encaminhadas para o email
institucional do ramo escoteiro:
ramoescoteiro@escoteirospr.org.br

Coordenação do Ramo Escoteiro
UEB/PR
2017
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INSTRUÇÕES E PONTUAÇÃO
Item 1 – Atividades de Tropa
Qtde

Pontos

TOTAL

O cálculo deverá ser realizado multiplicando a pontuação do item pela quantidade de
atividades realizadas.

Acampamentos de Tropa
- Considera-se nesse item apenas os acampamentos realizados com a Tropa, com pelo
menos 1 pernoite. Acantonamentos e acampamentos de Grupo não deverão ser contabilizados.

20

Atividade de integração com outros GE
- Consideram-se apenas atividades realizadas com Tropas do Ramo Escoteiro de outros
Grupos Escoteiros, onde se apliquem atividades relacionadas ao Ramo.

15

Atividades regionais e distritais
- Consideram-se as atividades promovidas pelos distritos e/ou Região Escoteira do Paraná.
Exemplos: Paxtu, Jogos da Fraternidade, Elo, JOES, Atividades distritais.

15

Atividades nacionais
- Consideram-se as atividades promovidas pelo Escritório Nacional e/ou outra Região
Escoteira. Exemplos: Jamborees, JOTA, JOTI, MutEco, MutCom.

15

Projetos de Tropa
- Consideram-se os projetos desenvolvidos pelas Tropas, como jantares festivos, projetos
comunitários, projetos de arrecadação de recursos, Mensageiros da Paz, etc.

20

Total do item 1 =
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Item 2 – Atividades de patrulha
Qtde

Pontos

TOTAL

O cálculo deverá ser realizado multiplicando a pontuação do item pela quantidade de
atividades realizadas

Atividades de lazer e cultura
10

- Considera-se, para este item, atividades de patrulha tais como: ida ao cinema, teatro,
parques, visitas a Museus, visitas a patrulhas de outros Grupos Escoteiros, entre outros, mas
desacompanhada do restante da Tropa.

Acampamento, Acantonamento, Bivaque, Excursão, Jornada
30

- Considera-se para o cálculo a patrulha que realizou o planejamento, execução e avaliação
da atividade, desacompanhada do restante da Tropa, dentre as citadas acima.

Projetos
60

- Considera-se o planejamento, execução e avaliação de projetos de ação comunitária e/ou
ecológica, com duração mínima de três (3) meses, realizada pela patrulha.

Total do item 2 =

Item 3 – Crescimento do efetivo de jovens
Neste item deverá ser realizado o comparativo do efetivo de jovens da Tropa
entre 31/12/2016 e 10/12/2017. Deverá ser calculada a pontuação referente ao
efetivo em 10/12/2017, em comparação à 2016.

Exemplo 1: Tropa Escoteira “X” terminou em 31/12/2016 com 15 jovens. Em
10/12/2017, a Tropa atingiu o efetivo de 24 jovens. Portanto, atingirá 45 pontos.

2016

2017

Pontos

TOTAL

Exemplo 2: Tropa Escoteira “Y” terminou em 31/12/2016 com 31 jovens. Em
10/12/2017, a Tropa reduziu o efetivo para 21 jovens. Portanto, atingirá apenas
45 pontos.

Efetivo de 1 a 8 jovens

15
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Efetivo de 9 a 16 jovens

30

Efetivo de 17 a 24 jovens

45

Efetivo de 25 a 32 jovens

60

Total do item 3 =

Item 4 – Registro das atividades em Livro-Ata
Será considerado a pontuação neste item se a Corte de Honra e/ou os Conselhos de
Patrulha possuírem no MÌNIMO oito (08) atas registradas em 2017. A pontuação deverá
ser calculada multiplicando a quantidade de atas registradas nos livros pela pontuação
correspondente.

Qtde

Pontos

Ata da Corte de Honra

5

Ata dos Conselhos de Patrulha

5

TOTAL

Total do item 4 =

Item 5 – Registro das atividades no SIGUE
A pontuação deverá ser contabilizada somente se os escotistas realizarem a totalidade dos registros no
Sigue.

100 % dos Registros das atividades

Pontos

TOTAL

30

- Deverão ser registradas as programações de atividades em sede e também em atividades externas.

100 % dos Registros das fichas individuais
- Deverão ser registradas todas as informações de cada um dos jovens da Tropa, como por exemplo, sua
progressão pessoal.

30
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100 % dos Registros de frequência
- Deverão ser registradas todas as frequências de todos os jovens da Tropa nas atividades realizadas durante
o ano, seja em sede, seja em atividade externa.

30

Total do item 5 =

Item 6 – Especialidades
O cálculo deverá ser realizado multiplicando a pontuação do nível correspondente pela
quantidade de especialidades que foram conquistadas durante o ano de 2017.

Qtde

Pontos

Especialidades em Nível 1

2

Especialidades em Nível 2

3

Especialidades em Nível 3

5

TOTAL

Total do item 6 =

Item 7 – Insígnias da Modalidade e de Interesse Especial
Qtde

Pontos

TOTAL

Deverão ser contabilizadas as conquistas de insígnias durante o ano de 2017 por jovem,
multiplicado pela pontuação equivalente.

Insígnia da Modalidade

15

Insígnia Mundial de Meio Ambiente

20

Insígnia da Ação Comunitária

20

Insígnia da Lusofonia

15

nsígnia do Cone Sul

15

Total do item 7 =
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Item 8 – Cordões e Distintivo Especial do Ramo
Deverão ser contabilizadas as conquistas dos cordões e da Lis de Ouro durante o ano de
2017 por jovem, multiplicado pela pontuação equivalente.

Qtde

Pontos

Cordão Verde e Amarelo

15

Cordão Vermelho e Branco

25

Lis de Ouro

50

TOTAL

Total do item 8 =

Item 9 – Progressão Pessoal
Para este item, deverão ser contabilizados todos os jovens que durante o ano de 2017
conseguiram fazer a MUDANÇA de ETAPA DE PROGRESSÃO. O cálculo é feito
multiplicando a quantidade de jovens que atingiram a etapa de progressão
correspondente pela pontuação.

Qtde

Pontos

Conquista de PISTAS

2

Conquista de TRILHA

2

Conquista de RUMO

2

Conquista de TRAVESSIA

2

TOTAL

Total do item 9 =

Item 10 – Formação dos escotistas
Para computar os pontos, valerão apenas as conclusões de Curso ou Nível em 2017.

Qtde

Pontos

TOTAL

Em relação às conclusões de Nível:
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Para o nível Básico, é permitido computar os pontos até dois (2) anos da data da
Conclusão do Nível.

Para o nível Avançado:

- É permitido computar os pontos até três (3) anos da data da Conclusão do Nível.
- Após os três (3) anos, contabilizar-se-á os pontos referentes à Insígnia da Madeira
APENAS SE:

1)
2)
3)

O escotista participar de TRÊS (3) módulos, oficinas e/ou EAD oferecidos pela
UEB/PR.
O escotista aplicar pelo menos TRÊS (3) unidades didáticas em cursos de
formação da UEB/PR.
O escotista contribuir com a coordenação e aplicação de no mínimo UMA (1)
base de atividades nas atividades regionais e/ou distritais propostas pela
UEB/PR.

OBS: Contabiliza-se apenas a última etapa de formação do adulto.

Exemplo:
- Se o adulto “X” concluiu o Curso Preliminar no início de 2017, e concluiu o Curso
Básico no fim de 2017, ele pontuará apenas pela Conclusão do Curso BÁSICO.

Curso Preliminar

10

Curso Básico

15

Anel de Gilwell (Conclusão no Nível Básico)

20

Curso Avançado

25

Insígnia da Madeira (Conclusão do Nível Avançado)

30

Módulos, Oficinas, Cursos Técnicos e EAD em 2017

5

Total do item 10 =
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TROPA ESCOTEIRA PADRÃO 2017

RESUMO DA PONTUAÇÃO
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

Item 10

PONTUAÇÃO GERAL

Nome da Tropa: _________________________________________________
Grupo Escoteiro: ________________________________________________
Presidente da Corte de Honra: _____________________________________
Chefe de Seção: _________________________________________________
Diretor Presidente: _______________________________________________
Em: ___ / ___ / 2017
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