Boletim 02-2020

Escoteiros do Brasil Região do Paraná

ARE 2020 SCOUTFLIX
Uma Grande Aventura
Data: 7 de novembro de 2020
Horário: das 9h às 19h
Atividade Online
Ramo: Escoteiro

1.

INFORMAÇÕES GERAIS

ATIVIDADE REGIONAL ESCOTEIRA - ARE (online) tem como tema “Scoutflix”, onde
os Escoteiros(as) participarão de atividades relacionadas com filmes clássicos do
cinema.
2.

DA ATIVIDADE

A atividade terá aplicação baseada no Sistema de Patrulhas, onde o Monitor de
cada patrulha deverá entrar na sala do MODERADOR (Bilheteria) para retirar os
links (tickets) das atividades (sessões de cinema) escolhidas. A sala do moderador
estará aberta no dia da atividade, conforme descrito a seguir no item
PROGRAMAÇÃO.
2.1. SISTEMA DE ESCOLHA DA SESSÃO DE CINEMA
A escolha de cada Sessão de Cinema será feita através do Google Forms, onde o
Monitor (Representante da Patrulha) selecionará os filmes e receberá o link de
cada sessão de cinema. Cada monitor deverá responder o formulário conforme
descrito no item 4 desse boletim. Todos os jovens terão a oportunidade de
participar de todas as sessões de cinema. O formulário é para garantir a sequência
dos filmes para acesso a todos.
Haverá na plataforma Google Meet, uma sala específica para todos os inscritos no
evento, com o intuito de promover a integração dos jovens do Ramo Escoteiro do
Paraná, denominada “Sala de bate papo”, onde também serão apresentada as
opções de atividades (filmes do dia).
Por questões de segurança, todas as salas da plataforma Google Meet serão
gravadas durante todo o período do evento.
No acesso às salas de atividades não será possível ter mais de uma conta logada na
plataforma.
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3.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOS PARTICIPANTES: quanto a inscrição dos Escoteiros(as), além dos requisitos
apresentados no Boletim 1, em função da Pandemia, estamos efetuando as
seguintes alterações:
a) Jovem: A participação no evento de todos os associados regularmente inscritos
na UEB correspondente ao Ramo Escoteiro;
b) Jovens e Escotistas de Outras Regiões: Fica liberada a participação dos Jovens
e Escotistas de todas as Regiões do Brasil.
Observação: O Representante da UEL local do Jovem deverá formalizar o
interesse de sua participação para o escritório da sua Região, que repassará para
a Região do PR.
c) Inscrição de escotistas: estará dividida em duas categorias:
-Equipe de Serviço e Apoio: escotistas responsáveis pelos ambientes virtuais onde
acontecerão as atividades, já previamente designados;
-Escotistas: chefes de tropas, que terão a função de serem
motivadores/animadores/incentivadores dos jovens de cada UEL.
Data da Inscrição Prorrogada: A data limite para a inscrição de jovens, equipe de
serviço e apoio e escotistas foi alterada para 31/10/2020.
HORÁRIO
A atividade inicia às 9h e termina as 19h (com intervalo de 1 hora para almoço).
4.

PROGRAMAÇÃO
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Abertura na página oficial da UEB-PR no Facebook.
ORIENTAÇÕES:
Cada sala terá seu link específico e deverá ser acessado na ordem indicada na lista
de filmes (escolha dos filmes) respeitando os horários limites das apresentações.
As explicações dentro das bases serão dadas nos primeiros minutos após o horário
indicado na programação, ou seja, após 10 minutos do início da base não será mais
permitida entrada para não prejudicar o andamento da atividade.
Na maioria das bases os jovens executarão as atividades durante o tempo daquela
base e as bases cuja atividade exige o envio de fotos ou postagem da atividade
realizada, deverá ser postada com a #escoteirospr e #Scoutflix2020, no prazo
determinado pelo aplicador.
5.
DISTINTIVO
A aquisição de distintivos é opcional, sendo que para associados da Região do
Paraná será efetuada pelo Paxtu Adm, por lote e Grupo Escoteiro até o dia
30/11/20 e para os participantes das demais Regiões, a solicitação deverá ser feita
ao Escritório Regional, pelo e-mail gerente@escoteirospr.org.br para consulta das
despesas de remessa postal.
6.
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
Todos os participantes jovens e adultos poderão avaliar a atividade Scoutflix até o
dia 25/11/20 pelo “Meu Paxtu”.
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7.
DÚVIDAS
Qualquer dúvida referente a atividade poderá ser enviada no e-mail
dir.atividades@escoteirospr.org.br

Curitiba, 23 de outubro de 2020.

Irineu Muniz de Resende Neto
Diretor-Presidente
União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná
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