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XXVIII JOGOS DA 
FRATERNIDADE 
Data: 15 de maio de 2022 
Ramos: De Lobinho à Pioneiro 
Horário: 8h às 17h 
Local: Santa Mônica Clube de Campo  
Período das inscrições: de 28/02 a 24/04/22 

 

 



  
 

 

 

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

https://www.escoteirospr.org.br 

1 - ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS  

Considerando:  

 - O protocolo de segurança sanitária do Santa Mônica Clube de Campo (SMCC); 
 - Decreto municipal 30/2022 Colombo/PR; 
 - Decreto estadual 10596/2022 do Estado do Paraná; 
 - Ofício DEN 126/2022, publicado em 18 de março de 2022. 

Durante os Jogos da Fraternidade o uso de proteção facial ou máscara será 
facultativo nas dependências do clube, exceto em ambientes relacionados a saúde.  

Recomendamos, portanto, que todos os participantes dos Jogos da Fraternidade 
portem suas máscaras e as usem de forma adequada conforme suas necessidades, 
sendo obrigatório o uso nos ambientes relacionados à saúde (ambulatório e postos 
de atendimento de saúde montados para este fim). 

2 - REGISTRO DEFINITIVO E PROVISÓRIO  

Para participar dos Jogos da Fraternidade, os associados à União dos Escoteiros do 
Brasil deverão estar regularmente registrados e de forma definitiva, sendo que só 
serão aceitas inscrições de novos membros cujos lotes de registro sejam gerados 
na Plataforma PAXTU até 22/04/2022. 

Associados com registro provisório não poderão participar dos Jogos da 
Fraternidade. 

3 - HORÁRIOS 

ATIVIDADES HORÁRIO 

Concentração 8h00 
Cerimonial de Abertura 8h30 

Início das Bases 9h00 

Horário de Almoço Das 12h00 às 14h00 
Encerramento das Bases 16h00 

Cerimonial de Encerramento 17h00 

4 - PROGRAMA 

O XXVIII Jogos da Fraternidade oferecerá diversas atividades atraentes e 
apropriadas para cada Ramo, respeitando o programa educativo e o método 
escoteiro dos Escoteiros do Brasil. 
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O Ramo Lobinho oferecerá 05 (cinco) caminhos, com 06 (seis) bases cada, que terão 
como fundo de cena a fraternidade na Jangal. Os Caminhos terão os seguintes 
nomes: Lobo Gris, Kaa, Kotick, Raksha e Rikki-tikki-tavi. 

O Ramo Escoteiro oferecerá 05 (cinco) Bases subdivididas em 25 sub-bases com 
uma atividade especial, cujo fundo de cena é a fraternidade que nos une. As 
patrulhas terão autonomia para montar sua programação, administrando seu 
tempo para percorrer todas as bases. Para a conquista da flâmula da fraternidade, 
os jovens deverão realizar no mínimo 20 atividades e as tarefas extras que serão 
divulgadas no mapa das bases.  

O Ramo Sênior oferecerá 04 (quatro) Bases, tendo como fundo de cena a eterna 
busca pela paz mundial no mundo da ficção.   

O Ramo Pioneiro oferecerá 04 (quatro) Bases, tendo como fundo de cena os 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 

5 - 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 e/ou garrafa similar para água (500ml) 
- Roupas extras 
- Capa de Chuva 
- Toalha 
- Caneta 

6 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES 

O evento não inclui alimentação em sua taxa. Os grupos escoteiros devem se 
organizar e orientar seus jovens sobre as opções tradicionais como farnel individual 
ou fornecimento pelo seu Grupo Escoteiro.  

O Grupo Escoteiro Santa Mônica realizará um projeto financeiro, que consiste na 
venda de pastel de carne e queijo, cachorro-quente e pizza, refrigerante, suco e 
água. Pela manhã, café com leite e pão de queijo.  
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OPÇÕES DE LANCHES VALOR 

Pizza R$ 8,00 

Pastéis R$ 10,00 
Cachorro-quente R$ 8,00 

Refrigerante R$ 6,00 
Sucos R$ 6,50 

Água R$ 3,50 
Café com ou sem leite e quatro pães de queijo 
(somente pela manhã)  

R$ 7,00 

O atendimento do Caixa Principal começará a partir das 7h, tendo como forma de 
pagamento: PIX, dinheiro e cartão.  

Os lanches dos Lobinhos poderão ser adquiridos e retirados próximo à sede do 
Grupo Escoteiro Santa Mônica, mas somente no PIX e dinheiro. Podendo também 
comprar no caixa principal. 

Com a facilidade do PIX serão vendidas fichas com valores de R$ 1,00; R$ 2,00; R$ 
5,00 e R$ 10,00. Por exemplo: a pessoa pode adquirir 40,00 reais e receberá 1 ficha 
de R$ 10,00, 4 de R$ 5,00 e 5 de R$ 2,00 que poderá gastar da forma que achar 
melhor e pode acontecer de não gastar e ter o reembolso. 

7 - KIT DE PARTICIPANTE 

As Unidades Escoteiras Locais deverão retirar os seus Kits de participantes no 
Escritório Regional, impreterivelmente, nos dias 12/05/22 (quinta) e 13/05/22 
(sexta) das 09h às 19h. No sábado 14/05/2022 das 09h às 13h. Não haverá entrega 
dos kits no dia dos Jogos da Fraternidade. 

 
Curitiba, 14 de abril de 2022. 

 
 
 
 

Rosano Ouriques 
Diretor Presidente 

União dos Escoteiros do Brasil - Região do Paraná 
 

 


