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ARE 2021 – Atividade 
Regional do Ramo 
Escoteiro (Online)                 
Data:  20 de novembro de 2021 
Horário: das 10 às 19h 
Atividade: Online 
Ramo: Escoteiro 
Prazo para inscrição: de 30 de setembro a 16 

de novembro de 2021 
 

 

  



  
 

 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 
Região do Paraná 

Rua Ermelino de Leão, 492 - 80410-230 - Curitiba - PR 
Tel.: (41) 3323-1031 

https://www.escoteirospr.org.br 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. SOBRE O EVENTO 
A União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná (UEB-PR) tem a satisfação de 
convidá-los a participar do Atividade Regional de Escoteiros (ARE 2021). 
 
O tema definido para a ARE 2021 - é Volta ao mundo em um Balão. Será uma 
grande aventura online, com o objetivo de proporcionar aos jovens do Ramo 
Escoteiro, que em conjunto com sua patrulha e grupo de amigos, possam visitar,  
explorar outros países que falam a língua portuguesa, conhecer suas culturas, 
costumes, geografia, promovendo conhecimento, estreitamento dos laços,  
intercâmbio entre escoteiros da Comunidade Escoteira Lusófona, oportunizando a 
conquista da insígnia da Lusofonia, vivenciando inesquecíveis aventuras, 
superando desafios, com muita alegria e diversão.  
 
1.2. LOCAL E DATA 
O ARE 2021 será realizado no dia 20 de novembro de 2021 de forma online, 
contando com a utilização de ambientes virtuais: 

a) Classroom: salas para aplicação das atividades. 
b) Google meet/Zoom: salas para abertura e encerramento geral do evento. 

 
1.3. HORÁRIOS 

Período da atividade:  das 10h às 19h (com intervalo de 1 hora para almoço). 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
A responsabilidade pela programação, organização e execução do evento é da 
União dos Escoteiros do Brasil - Região do Paraná, inclusive pela composição do 
Comitê Organizador, formado por uma Equipe de Atividades do Ramo Escoteiro.  
 

3. PROGRAMA 
O programa do ARE 2021 buscará atender aos fundamentos do escotismo, seu 
propósito, princípios e método escoteiro, com ênfase nas áreas de 
desenvolvimento intelectual e social. Utilizando as ferramentas online, as 
atividades e os jogos propostos são baseadas no Guia de Atividades – Insígnias de 
interesse especial para o Ramo Escoteiro, Insígnia de Lusofonia. 
O programa será dividido em quatro temáticas: Geografia, Cultura, Linguagem, 
Comunicação e Escotismo, cada uma com atividades específicas que serão 
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desenvolvidas, estimulando o intelectual e se socializando, compartilhando suas 
ações e descobertas com os demais irmãos de lenço mesmo que à distância e de 
forma virtual. 

 
4. DOS PARTICIPANTES 
A atividade é destinada aos membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam 
vinculados a uma Unidade Escoteira Local (UEL) e que estejam ativos no 
Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade de Registro Institucional válido, nas 
seguintes categorias de participação: 
 

a) Membros Juvenis/ Beneficiários - A participação no evento como “Membro 
Juvenil/ Beneficiário” é destinada a todos os associados regularmente 
inscritos na UEB com idade correspondente ao Ramo Escoteiro, ou seja, 
entre 11 anos e 14 incompletos até a data do evento; 

b) Escotistas - A participação no evento como “Escotista” é destinada ao 
acompanhamento das postagens, validando os itens conquistados pelos seus 
Jovens em cada patrulha, reportando a Coordenação da Atividade. Esses 
escotistas serão indicados por suas respectivas Unidades Escoteiras Locais e 
como requisito, deverão realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil e de 
Cyberbullying, disponíveis em EAD no site dos Escoteiros do Brasil. 

 
5. TAXAS E INSCRIÇÕES 
A inscrição para o ARE 2021 deverá ser efetuada no PAXTU ADMINISTRATIVO 
(https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/), por lote (por Unidade Escoteira Local), e 
deve considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras 
condições estipuladas neste documento e outros correlatos.  
 
Haverá dois eventos para inscrição: ARE SEM e ARE COM o distintivo da atividade, 
sendo que a inscrição apenas para participar do evento, NÃO terá custo. Cada 
escoteiro ou escotista deve estar inscrito SOMENTE EM UMA das opções. Exemplo: 
se um Escoteiro vai participar no ARE e QUER o distintivo, deve ser inscrito APENAS 
na opção ARE COM distintivo. Trocas entre as opções com e sem distintivo poderão 
ser efetuadas até o último dia da inscrição mediante cancelamento da inscrição e 
nova inscrição na opção desejada. A mudança entre a opção COM distintivo para a 
SEM distintivo sem o devido cancelamento, irá gerar boleto e não cancelamento 
da inscrição.  
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a) Taxa de inscrição:  ARE SEM distintivo não terá taxa de inscrição (gratuito); 
ARE COM distintivo, a taxa será de R$2,50; 
 

b) Distintivo da Atividade: A opção entre apenas participar no ARE (sem custo) 
ou participar no ARE e adquirir o distintivo será feito no ato da inscrição 
conforme acima.  
 

c) Prazo da Inscrição: O participante (membro juvenil e escotista) poderá 
realizar a sua inscrição no evento de 30/09 a 16/11/2021. 
 

6. NORMAS GERAIS DO EVENTO 
a) Atitudes e Comportamento: O ARE 2021 é um momento de encontro virtual, 

e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso 
não se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela Organização 
Geral, será aplicada a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, 
culminar na exclusão do participante. 

b) Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias 
oficiais de abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela 
Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

c) Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações 
que afetem a integridade dos participantes, sejam psíquicas, morais ou sua 
estabilidade emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo. 

d) Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros 
do Brasil o direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens 
realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. 
Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso 
dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o 
material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional 
voltado à divulgação do Movimento Escoteiro. 

 
7. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL E CYBERBULLYING 
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto e é 
fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também 
reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de 
abusos e maus tratos. Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam 
as orientações contidas no Capítulo 15 do P.O.R. 
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O cuidado para a manutenção de um ambiente virtual saudável aos jovens é de 
responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, para tanto é obrigatório a 
realização do curso em EAD de Cyberbullying para poderem atuar de forma firme, 
apropriada e imediata em práticas associadas ao cyberbullying como injúria, 
difamação, constrangimento ilegal, ameaça, extorsão entre outros. 
 
8. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 
O Comitê Organizador do evento juntamente com a Diretoria Regional de Paraná 
decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Diretoria 
de Atividades, através do e-mail: dir.atividades@escoteirospr.org.br. 
 
9. COMITÊ ORGANIZADOR 
O Comitê Organizador do ARE 2021 é composto pela Equipe de Atividade do Ramo 
Escoteiro:  
Diretoria Regional de Atividades: Agda A Pulceno Sielski 
Coordenação de divulgação, distintivo e TI: Equipe de Comunicação 
Coordenação Classroom/Google Meet/Zoom:  Giovanna Pulceno Sielski 
 
Equipe de Atividade Regional/Coordenação/Aplicadores de Base:  
André Ricardo Burakoski - GE Ilha de Browsea 050/PR 
Carla Silveira da Silva – GE Tapejara 023/PR 
Claudia Gasparello Pissaia – GE São Felix 084/PR 
Celso Ramos – GE São Luiz de Gonzaga 008/PR 
Gabriela Fleury Seixas – GE Verde Vale 003/PR 
Gilberto Abelha Lisboa – GE Verde Vale 003/PR 
Giovanna Pulceno Sielski - GE São Luiz de Gonzaga 008/PR 
Krigne Keller Correa - GE São Judas Tadeu 017/PR 
Fernando Gustavo Mendes – GE Dom Orione 112/PR 
Marja Braga – Escotista convidada 
Renan Souza de Syllos – GE Verde Canção 047/PR 
Ulysses Rafael - GE Verde Canção 047/PR 
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Fiquem atentos, em breve o Boletim 2 será divulgado com detalhes da 
programação e orientações complementares. 
           

 
 
 

Curitiba, 27 de setembro de 2021. 
 
 
 

Irineu Muniz de Resende Neto 
Diretor-Presidente 

União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná 


