
 
 

 

I ACAMPACASA SÊNIOR 24h 

ATIVIDADE REGIONAL DE RAMO 

 

INFORMATIVO 01 

 

1. Dinâmica da atividade 

O I ACAMPACASA SÊNIOR 24h tem por objetivo proporcionar aos jovens do ramo sênior capixaba 

uma atividade escoteira virtual, em acordo com as orientações da OMS e consoante aos ofícios 

emitidos pela UEB/DEN acerca da atual pandemia. 

 A ação propõe tarefas de cunho escoteiro a serem executadas por tropa, buscando estimular os 

jovens a se reunirem virtualmente em um esforço coletivo para cumprir os desafios propostos e 

participar de algumas atividades que simulem as experiências de um acampamento escoteiro 

tradicional, praticando escotismo através de softwares e redes sociais.  

Pretende-se combinar o mundo virtual com as práticas escoteiras, abordando todas áreas de 

desenvolvimento, proporcionando um ambiente de muito trabalho em equipe, progressão pessoal 

e, em sinergia com o tema anual de 2020, liderança, culminando na integração entre as tropas do 

ramo sênior capixaba.  

2. PLATAFORMA E DATA. 

PLATAFORMA: WhatsApp e Discord (grupos com os inscritos na atividade). 

DIAS: 27 a 28 de junho de 2020 – (Sábado e Domingo). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. O QUE É PRECISO PARA PARTICIPAR 

As tarefas propostas na atividade foram elaboradas de forma que os participantes consigam 

realizá-las em suas casas sem muitas dificuldades, porém, além de outros elementos do cotidiano, 

alguns itens serão imprescindíveis para a plena participação da TROPA:  

 Smartphones*; 

 WhatsApp; 

 Discord**; 

 Ferramentas para edição e montagem de imagens e vídeos; 

 Uniforme ou vestuário escoteiros completos; 

 Acesso à Internet. 

*Sugere-se o uso de computadores pessoais como complemento.  

**O Discord pode ser acessado pelo Smartphone, Tablet ou computador pessoal.  

 

 É necessário que a chefia responsável também tenha acesso às plataformas WhatsApp e 

Discord em seu Smartphone e/ou seu computador pessoal. 

 É interessante a chefia e os jovens participantes garantem o bom funcionamento das 

plataformas antes da atividade.  

▪ A sugestão é que todos instalem o Discord, criem um canal e marquem uma 

WEBreunião sobre os preparativos para a atividade, para se habituarem com a 

plataforma e garantirem o bom funcionamento dos dispositivos de som e imagem 

durante a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pelos jovens através do PAXTU. Além disso, é obrigatório que o 

jovem preencha o formulário Google disponibilizado no link: 

https://forms.gle/xdeFCPEXjtxL7nQK6 

Para participar, os jovens deverão ser previamente autorizados pela chefia e pelos responsáveis. 

No momento da inscrição, o participante deverá preencher todos os campos do formulário, como: 

seu nome, chefes responsáveis, grupo, tropa, WhatsApp do participante e da chefia responsável e, 

então, aguardar as atividades previstas nas datas, conforme cronograma a seguir. 

 

Prazo para inscrição Até dia 23 de junho de 2020 às 21 horas. 

Criação dos grupos oficiais 24 de junho de 2020. 

Divulgação das Pré-Tarefas 26 de junho de 2020 às 09 horas. 

Corte de Honra Pré-Atividade 26 de junho de 2020 às 18 horas. 

Início da Atividade 27 de Junho de 2020 (sábado) às 09 horas. 

Encerramento da Atividade 28 de Junho de 2020 (domingo) às 09 horas. 

LIVE After Acampacasa 28 de Junho de 2020 (domingo) às 17 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xdeFCPEXjtxL7nQK6


 
 

 

 

Contatos 

 

Coordenador da 

Atividade 

Hudson Mereles Cerri 

hudsoncerri@gmail.com 

(27) 9 9729-5259 (WhatsApp) 

(27) 9 9267-8872 

Escritório Regional Luiz Severino 

espiritosanto@escoteiro.org 

(27) 99758-2263 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 

DCIM Luciano Antonio Rodrigues 

Diretor Presidente - Coord. Equipe Regional de Formação de Adultos - EFAd 

Registro UEB 173504-7 


