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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 da Atividade Regional
Pioneira CLÃNECTADOS.
O CLÃNECTADOS é uma atividade do ramo pioneiro da Região
Paraná, com objetivo de integrar os Clãs da Região. Essa integração
de um grande número de jovens pioneiros, devido as condições
excepcionais que estamos vivenciando, será de forma virtual e
proporcionará momentos marcantes para a vivência pioneira,
oferecendo uma atividade diversificada e instigante à participação.

1.2 LOCAL E DATA
O CLÃNECTADOS será realizado de 17 a 28 de outubro de 2020
de maneira virtual, cada um na sua própria casa, por meio de
postagens na rede social Instagram.

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 Pioneiro, com maioria
representada por jovens.

3. PROGRAMA
O programa do CLÃNECTADOS permitirá que o desenvolvimento
do programa educativo seja realizado mesmo que de forma virtual,
atendendo aos fundamentos do escotismo, seu propósito, princípios
e método escoteiro, promovendo a integração entre os jovens dos
Clãs e seu autodesenvolvimento, abordando todas as áreas de
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desenvolvimento: físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e do
caráter.

4. 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
do Registro Institucional correspondente ao ano de 2020 nas
seguintes categorias de participação:
a) Jovem - A participação no evento como “jovem” é possível para
integrantes do Ramo Pioneiro, bem como para aqueles em
período de transição para esse Ramo.
b) Escotista - A participação no evento como “escotista”, é
permitida para os adultos que atendam os seguintes
requisitos:
I - Possuam idade igual ou superior a 21 anos na data da
atividade;
II - Estejam registrados na categoria “Escotista” do Ramo
Pioneiro, em seu cadastro no PAXTU;
III - Terem realizado o Curso de Proteção Infanto juvenil e de
Cyberbullyng, disponíveis em EAD no site dos Escoteiros do
Brasil.
Os Escotistas deverão participar no auxilio e suporte a
realização da atividade, sendo a participação ativa nas
atividades preferencialmente executadas pelos jovens.
c) Jovens e Escotistas de Outras Regiões: Fica liberada a
participação dos Jovens e Escotistas de todas as Regiões do
Brasil, com observação aos itens a e b acima.

5. TAXAS E INSCRIÇÕES
a) Taxa de inscrição: O evento não terá taxa de inscrição.
Eventuais custos para o desenvolvimento das tarefas ficarão
a cargo de cada equipe, sejam eles materiais para a confecção
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da atividades e formas de acesso à Tecnologia da Informação,
como acesso à internet ou equipamentos eletrônicos.
b) Distintivo da Atividade: A aquisição de distintivos é opcional
e será efetuada pelo PAXTU ADMINISTRATIVO, por lote e
Grupo Escoteiro, cujo valor e data de solicitação serão
confirmados no próximo boletim.
c) Forma da Inscrição: A inscrição dos participantes será
efetuada pelo sistema MEU PAXU, conforme condições
estipuladas nesse documento e outros correlatos.
d) Prazo da Inscrição: O participante (jovem e escotista) poderá
realizar a sua inscrição no evento até o dia 10/10/2020.

6. PROGRAMA DE ATIVIDADES
A proposta da atividade é realizar uma competição saudável entre
os pioneiros. Serão 12 dias consecutivos (sendo dois deles para a
realização de uma pré tarefa e os 10 dias restantes terão uma
atividade diária). A pré tarefa terá um prazo de 48 horas para ser
cumprida e enviada, e as demais terão um prazo de 24 horas para
ser cumpridas e enviadas. As atividades terão uma pontuação
específica de acordo com critérios de avaliação já estabelecidos.
A atividade deverá ser postada no Instagram do Clã (ou em uma
conta do Instagram decidida pela equipe) e o link dessa publicação
deverá ser postado em um Google Docs fornecido pela coordenação
para cada atividade.

7. PREMIACAO
O Grupo, Clã vencedor ou Equipe vencedora irá receber um prêmio
surpresa, ele será totalmente gratuito e temático da atividade. Caso
seja uma equipe vencedora será dado um prêmio para cada Clã.
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8. FORMACAO DE EQUIPES
a) As equipes participantes deverão ser compostas por no
mínimo 3 (três) pioneiros e máximo 10 (dez) pioneiros,
podendo serem compostas de pioneiros de diferentes clãs para
a formação da composição mínima da equipe.
b) Para os clãs que tiverem mais de 10 (dez) pioneiros inscritos
no Paxtu haverá duas possibilidades: i) poderão optar em
montar mais de uma equipe ou ii) inscrever uma única equipe
e neste caso podendo ultrapassar o limite de 10 (dez)
pioneiros.

9. NORMAS GERAIS DO EVENTO
a) Atitudes e Comportamento: A CLÃNECTADOS será um local
de encontro virtual, intercâmbio e amizade, marco dos valores
propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeite
as normas ou instruções apresentadas pela Organização
Geral, será estabelecida 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.
Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para
com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias
da intimidade.
d) Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, sem a
presença virtual/ observação de jovens.
e) Consumo de bebidas alcoólicas: Mesmo o evento acontecendo
de maneira virtual, o consumo de bebidas alcoólicas será
proibido durante todo o evento.
f) Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas
é crime. Qualquer participante que seja observado
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demonstrando ou consumindo drogas, será excluído do
evento e o caso encaminhado às autoridades competentes.
g) Armas: Não será permitido a demonstração ou uso de armas,
de fogo ou brancas durante o evento.
h) 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.
i) Explosivos e Inflamáveis: Não será permitida a demonstração
ou utilização de fogos de artifício, sinalizadores, bombas,
fumaças, rojões ou similares.

10. 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.
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.
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11. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador da CLÃNECTADOS decidirá quanto a
procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer
excepcionalidade.

12. COMITÊ ORGANIZADOR
O Comitê Organizador é composto uma Equipe de Atividades do
Ramo Pioneiro, com maioria representada por jovens, todos
membros do Clã Os Tentation, do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada
– 206 PR.
Diretoria Regional de Atividades: Agda Pulceno Sielski
Equipe de Atividade Regional:
 Gabriela Fabiani de Lima (coordenadora)
 Flávia Alves de Lima Domingues
 Giovana Heik Pires
 Hellen Cristine da Silva
 Matheus Dell’Agnolo Nakazawa
 Natalia Weiss Berger
 Nicolly Schwab da Silva
 Gabriel José Messias (escotista)
 Orlando Alves de Lima Junior (escotista)
E-mail para dúvidas da atividade:
dir.atividades@escoteirospr.org.br
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Fiquem atentos, em breve o Boletim 2 será divulgado com detalhes
da programação e orientações complementares.

Curitiba, 9 de setembro de 2020.

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

