
 
 

 
Boletim 2 – Informações complementares  

Os Jogos da Fraternidade são realizados para promover amizade, integração e para 

desenvolver o espírito fraterno entre a comunidade escoteira do Paraná. Os jovens são convidados a 

participar de atividades que contribuem  para o seu desenvolvimento,  bem como a fomentar a doação 

de sangue e a arrecadar donativos, que atendem às comunidades carentes. 

Local e Data 

Os XXVI JOGOS DA FRATERNIDADE serão realizados no dia  06 de maio de 2018 (domingo) na Fazenda 

Piquete San Rafael, Rod. BR 158 Comunidade do Km 05 (saída para Chopinzinho) -  Coronel vivida - 

PR, 85550-000 . 

Horários do Evento 
 

Concentração 07h30min e entrega 
do kit dos jogos 

Cerimonial de abertura  08h30min 

Início das bases por ramos 
Concentração nos locais de cada 
ramo 

09h00min 

Horário de almoço 12h00 às 14h00min 

Encerramento das bases 16h00min 

Cerimonial de Encerramento 17h00min 

1 – PROGRAMA 

O XXVI Jogos da Fraternidade oferecerá diversas atividades atraentes e 

apropriadas para cada ramo, respeitando o programa educativo e o método escoteiro dos 

Escoteiros do Brasil. 
O Ramo Lobinho oferecerá 5 (cinco) bases: 

 

1 - Mitologia Nórdica 

 2- Mitologia Oriental 

3-  Mitologia Africana 

4 - Mitologia Nórdica 

5 - Mitologia Grega 

 Importante: Em cada base haverá feito sub bases. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

O Ramo Escoteiro oferecerá atividades com o Tema Star Wars. As patrulhas terão 

autonomia para montar a sua programação e deverão administrar o seu tempo como um 

Jide se quiserem visitar todas as bases. 

1. Batalha de Sabre de Luz 

2. A Invasão da Fábrica de Droides 

3. Capitão Rex Ferido 

4. O Antídoto 
5. O Imperio Contra Ataca 

6. O Resgate de Rotta 
7. R2 D2 
8. Telecinese 

9. A Fuga de Hott 

10. Yoda em Dagobah 

11. Ataque dos Clones 

12. Corrida de Pods 

13. General Greivous 

14. Confusão Coruscant 

15. A Batalha dos Heróis 

 
 O Ramo Sênior vai fazer muito barulho nesses Jogos da Fraternidade, com 
muito Rock’n Roll. As atividades estão divididas 5 bases. 
 

Bases 

1 – Kiss 

2 – Engenheiros do Hawai 

3 – Legião Urbana 

4 – Pink Floyyd 

5 – Capital Inicial 

Observação: Dentro de cada base será feito sub bases 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Ramo Pioneiro vai comemorar o seu centenário oferecendo atividades voltadas 

para 8 virtudes pioneiras, oportunizando uma reflexão pessoal e crescimento para a vida 

adulta. 

 

1. Altruísmo 

2. Fraternidade 

3. Perfeição 

4. Bondade 

5. Consciência 

6. Felicidade 

7. Eficiência 

8. Pureza 
 
 

2 – Materiais para atividades: 
 

Todos os participantes dos Jogos da Fraternidade deverão levar uma mochila contendo, 

no mínimo, os seguintes itens: 

- Boné 

- Repelente 

- Protetor Solar 

- Cantil ou garrafa similar para água (500 ml) 

- Roupas extras 

- Capa de Chuva 

- Toalha 

- Caneta 

 
 

2.1 - Material para o Ramo Lobinho 

Além dos materiais do item 2, a Alcateia deverá levar uma câmera 

fotográfica ou celular com câmera. 
2.2. Material para o Ramo Escoteiro 

Além dos materiais do item 2, os escoteiros/escoteiras deverão se 

caracterizar com o tema “star wars”. As fantasias deverão ser utilizadas após o IBOA inicial 

e ao final da atividade teremos a premiação da melhor fantasia. 

 



 

 

 

O Grupo Escoteiro Tupinambá, fará a venda de um kit lanche. 

Para os grupos que quiserem adquirir, deverão solicitar nos emails abaixo, assim 

como fazer o depósito correspondente a quantidade de kits até o dia 03 de maio. 

leandrosignor@terra.com.br e anaflaviapizoni@yahoo.com.br 

O valor unitário do Kit é de R$ 10,00 (dez reais) e dará direito à: 
 

Kit lanche 

- Um Suco 

*   -  um sanduiche  

    -um pão com linguiça 

- Uma maça 

- Uma banana 

*normal, vegetariano, vegano, sem gluten e sem lactose (deve ser 
informado as quantidades no email ) 

 
Os Kit’s lanche (as fichas) serão retirados na Base Administrativa da Fazenda San Rafael 

juntamente com os Kit’s de participante. 

 
3. Local para Acantonar - 05 de maio 
 
   Para os Grupos Escoteiros que chegarem no sábado, será disponibilizado as  

dependências da sede do Grupo Escoteiro Tupinambá. O local conta com estrutura para 

banho e local para acantonar. 

   Os Grupos que tem interesse em ter a refeição do sábado (jantar) e o café da 

 manhã de domingo, deverão entrar em contato com a Chefe Ana Flavia pelo telefone: 

 (46) 9 9915 3880. Devendo informar até o dia 03 de maio o número de pessoas. 

- Custo individual: R$ 15,00 

Jantar do dia 05 de maio: Cardápio ( Risotto, salada e pão) 

Café da manhã do dia 06 de maio: 

Café da manhã: café, leite, achocolatado, presunto, queijo, pão, doce de leite e margarina. 

Observação: o jantar e o café da manhã serão servidos na sede do grupo. 

Levar: prato, talheres e caneca 

Importante: O número que for confirmado será o que o grupo deverá depositar ou 

entregar o valor pessoalmente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Importante: 

 Haverá uma barraca a tarde onde será comercializado cachorro quente ao custo de R$ 4,00. 

A barraca também terá a comercialização de bebidas: água, refrigerante e suco 

 

4. Kit de participante 
 

As Unidades Escoteiras Locais deverão retirar os seus Kit’s de participante na Base 

Administrativa da Fazenda San Rafael no dia 06 de maio. 

5. Regulamento das campanhas de doação 

Para fins de pontuação, os Grupos Escoteiros deverão preencher o FORMULÁRIO DE 

QUANTIDADE DE ARRECADAÇÕES (em anexo), que deverá ser entregue pelo responsável do Grupo 

Escoteiro nos Jogos até as 10h no dia do evento, na Base Administrativa da Fazenda San Rafael, ao 

coordenador das campanhas. Caso necessário,  o Grupo  Escoteiro  poderá usar mais de um formulário. 

 

• DAS DOAÇÕES DE ALIMENTOS, ROUPAS E CALÇADOS 

I – Das doações na data do evento: as  doações  que  forem  entregues  no  dia do evento deverão ser 

direcionadas para a Base Administrativa da Fazenda San Rafael até às 10h no dia do evento. As doações 

deverão estar embaladas em sacos de lixo reforçados de 100 l e lacrados, identificando  externamente  o  

nome  a UEL, a quantidade e o tipo de peças. 

Os Grupos Escoteiros que quiserem repassar doações a entidades conhecidas deverão relacioná- las. 

Neste caso, as entidades deverão estar presentes no dia dos jogos, no máximo dois 

representantes, na Base Administrativa da Fazenda San Rafael, às 16h.  A  relação  constando  

entidade,  nome,  RG e telefone para contato deve ser enviada para a UEB-PR para o e-mail 

ge181@escoteirospr.org.br da coordenação do Evento terá um responsável por receber os grupos, para 

liberação da entrada da Fazenda. II – Das doações realizadas diretamente às entidades: as 

doações que forem realizadas diretamente às entidades pelas Unidades Escoteiras Locais deverão ser 

comprovadas através de documento  formal  da  entidade.  Serão válidas  doações  realizadas a partir  

do  dia 11/04/2017, devendo as UELs trazer os comprovantes (recibos) e entregues na sede 

administrative dos Jogos na Fazenda San Rafael. 

III – A conferência das doações será realizada por uma comissão designada pela coordenação do evento. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5.1 - DA DOAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE 

I - As doações deverão ser feitas junto ao banco dee de sua localidade. A UEL deverá apresentar o 

atestado de doação, a ser entregue no dia dos Jogos, para contabilização da pontuação junto ao 

Formulário de Quantidade de Arrecadações. 

II - Serão aceitos atestados de doação somente com data posterior a 11/04/2017. 
 
 

5.2 - PONTUAÇÕES DA CAMPANHA 

Bolsa de Sangue 50 pontos por bolsa 

Par de calçados em  bom estado 05 pontos por par 

Peça de roupa 01 ponto por peça 

Cobertor 01 ponto por peça 

Alimentos 01 ponto por quilo 

Leite em pó 01 ponto por lata 

 
Observação: Roupas  íntimas,  meias,  bonés,  cortinas,  toalhas,  roupas de cama etc. podem ser 

doados, mas não contam  pontos. 

 

6. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
 
 
 

A  responsabilidade  pela  organização  e  execução  do  XXVI Jogos  da  Fraternidade  é  da  
 
REGIÃO ESCOTEIRA DO PARANÁ,  sendo que a Comitê Organizador composto pela Diretoria Regional, a 

qual compete: 
 
I - Elaborar o regulamento dos jogos; 

II- Providenciar colaboradores/grupos para  a montagem das atividades escoteiras; Orientar a 

organização das “Atividades Escoteiras”; 

III- Resolver os casos omissos no  regulamento. 
 
           
       COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coronel Vivida, 13 de abril de 2018. 


