
XXVII JOGOS DA FRATERNIDADE 2019 

Boletim 2 – Informações complementares 
 

 
1 – PROGRAMA 

 

 
O XXVII 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) caminhos, que terão como fundo de cena 

o mundo dos “vídeo games”. Os caminhos terão os seguintes nomes: “Mega Drive”, “Atari”, 

“Super Nintendo”, “Play Station” e “X-Box”. 

 

O Ramo Escoteiro oferecerá 27 (vinte e sete) bases com o tema “Harry 

Potter”. As patrulhas terão autonomia para montar a sua programação e deverão administrar o 

seu tempo como sábios bruxos de Hogwarts se quiserem visitar todas as bases. 

 

O Ramo Sênior terá como fundo de cena nesses Jogos da Fraternidade os 

jogos indígenas. Serão 5 (cinco) bases que serão inspiradas nos índios brasileiros, havaianos, 

aborígenes, esquimós e americanos. 

 

O Ramo Pioneiro terá como tema “profissões”, oportunizando aos jovens uma 

reflexão pessoal e crescimento para a vida adulta. 

 

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 Escoteiro 

Além dos materiais do item 2, os escoteiros/escoteiras deverão ter atenção à 

seguinte carta enviada direto de Hogwarts: 

 

“Jovens Bruxos, 
 

 
Por meio desta carta, enviada por uma coruja eletrônica, mandamos nossas 

saudações direto da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. 

Suas aulas começam em breve, e por isso já começaram as matrículas! 

Não esqueçam de se inscrever junto com seus demais amigos de patrulha.. 

digo, das casas. 
 

 

Alguns professores nos mandaram o que é preciso para suas disciplinas: 

 
- Varinhas (um por bruxo); 

- Uma panela pequena para poções (uma por Casa) 
 

 
Teremos um evento com trouxas antes das aulas começarem! Então, as 

roupas e apetrechos de bruxos devem ser revelados APÓS a abertura”. 

 
 

 
3. Kit Lanche 

O evento não inclui alimentação, porém o Grupo Escoteiro Santa Mônica 

realizará um projeto financeiro, consistente na venda de um Kit lanche. 

Para os grupos que quiserem aderir ao projeto financeiro do Grupo 

Escoteiro Santa Mônica, deverão comprar a quantidade de Kits que desejarem por meio de 

um lote, via PAXTU até o dia 22/04/2019. 

O valor unitário do Kit é de R$ 17,00 (dezessete reais) e dará direito à: 
 
 
 



Ramo Lobinho Demais ramos 

1 água 

1 suco 

1 picolé 

3 fichas de salgado 

(os lanches dos lobinhos serão servidos 

próximo ao local do Grupo Escoteiro Santa 

Mônica. No local poderá ser retirado 

sanduíche e pastel, sugerindo-se que a 

terceira ficha seja utilizada no encerramento 

da atividade nas barraquinhas próximas ao 

palco). 

1 água 

1 refrigerante 

1 picolé 

3 fichas de salgado (a ser escolhido direto nas 

barraquinhas) 

 
 

Os Kit’s lanche serão retirados no escritório regional juntamente com os Kit’s 
de participantes. 

 
No dia do evento, os itens poderão ser adquiridos separadamente, com 

dinheiro ou cartão de débito, a partir das 7h. 
  

 
4. Kit de participante 

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

no Escritório Regional, impreterivelmente, nos dias 02/05 (quinta) e 03/05 (sexta) das 09:00h 

às 19:00h. No sábado 04/05/2019 das 9:00h às 13:00h. 

 
 

 
Irineu Muniz de Resende Neto 

Diretor Presidente UEB-PR 

Curitiba, 26 de março de 2019. 


