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SCOUT SAFARI ONLINE 

Ramo Escoteiro 

 

INFORMATIVO 01 

 

1. Dinâmica da atividade 

Imagina você e sua patrulha fazendo uma excursão por todo o Espírito Santo, onde conhecerão toda a 

beleza e maravilhas do nosso Estado. Aproveitando para experimentar pontos turísticos e/ou reservas 

naturais do município onde se localiza um grupo escoteiro, visitar os seus amigos de lenço e tirar 

várias fotos juntas. 

O jogo propõe atividades de desafios, dinâmicas e interação, buscando estimular ao trabalho em 

equipe. A viagem é através do Google Maps. Como assim? Calma, que explicaremos!!! Como toda 

aventura que fazemos, sempre tem aquele desafio, aqui não será diferente, no ponto turístico terá um 

pouco sobre a história local e desafio a se realizar*.  

A ação pretende-se combinar o mundo virtual com as práticas escoteiras, abordando o método 

escoteiro, proporcionando um ambiente de interação entre as patrulhas do ramo escoteiro capixaba. 

Boa Aventura e não fiquem de fora!!! 

* Fiquem alerta nas dicas. 

2. Plataforma e Data: 

a. Plataforma: Meet, Whatsapp e Google Maps 

b. Data: 01 de Agosto de 2020 

c. Horário: 14h - 17h 

 

3. Inscrições: 

Convide sua patrulha a participar desse momento inesquecível. As inscrições deverão ser feitas 

através do MEU PAXTU. 

@MONITOR – Ao monitor, deverá preencher o formulário disponibilizado no link: 

https://forms.gle/A91MXfyK5gwPUTW6A 

 

https://forms.gle/A91MXfyK5gwPUTW6A
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a. Inscrição: através do Meu Paxtu 

b. Prazo da inscrição: até 26 de Junho de 2020 

c. Corte de Honra: 30 de Julho de 2020, às 20h 

4. O que preciso para a atividade? 

 

Os desafios e as dinâmicas foram elaborados de forma que os participantes consigam realizá-las em 

casa, sem dificuldade. Os itens para o Scout Safari serão: 

a. Smartphone e Computador; 

b. Acesso à internet; 

c. Acesso ao Google Maps; 

d. Whatsapp*; 

e. Ferramentas para edição de fotos e vídeos; 

f. Material didático: Lápis/caneta, bloco de anotações; 

g. Uniforme ou Vestuário Escoteiro – completo. 

 

 

Coordenação da Atividade:  

Equipe Regional do Ramo Escoteiro 

Richardson Murta 

Coordenador do Ramo Escoteiro 

(27) 99773-6354 

richardson.murta@escoteirosdoilha.org 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR!!! 

 

IM Ana Beatriz Lima da Silva 

Diretora de Métodos Educativos - Região Espírito Santo 


