ARDIS 2018 – Boletim 2
Diretrizes do ARDIS
Composição dos Campos
1. O ARDIS será dividido em três subcampos, cada um composto por três a quatro
tropas.
2. Cada tropa será composta de três a quatro patrulhas. A Coordenação do ARDIS
preferencialmente evitará que patrulhas da mesma Unidade Escoteira Local sejam
alocadas na mesma tropa ou até mesmo subcampo.
3. As patrulhas deverão ter entre quatro e seis membros, conforme a regra 90 do P.O.R.
4. Cada tropa terá um chefe de seção, responsável pelas quatro patrulhas, e mais três
assistentes para auxiliá-lo, conforme for a demanda dos jovens.

Alimentação
1. Cada patrulha é responsável pela sua alimentação, ou seja, pela compra, transporte,
acondicionamento, preparo e descarte dos alimentos, devendo sempre manter o
campo e a cozinha limpos.
2. A alimentação de todas as refeições será avaliada, pois será realizado um torneio de
comida mateira.
3. Serão avaliadas quatro refeições: jantar do primeiro dia; café, almoço e jantar do
segundo dia.
4. Quando a patrulha tiver terminado de preparar a comida e ela estiver pronta para ser
servida, a patrulha deve dar o seu grito de patrulha e separar a comida para a equipe
avaliadora, que virá logo em seguida.
5. As refeições feitas de forma mateira terão pontuação maior.
6. Procurem fazer um cardápio bem balanceado, pois as atividades demandarão muita
energia. O segredo de um bom acampamento é sempre comer bem.
7. Os escotistas não comerão com a patrulha, pois a chefia e a equipe de serviço terão
uma cozinha central.

Transporte
1. Cada Unidade Escoteira Local é responsável pelo transporte dos seus jovens e
escotistas, assim como do seu material.
2. No dia 5 de setembro, até as 13h, as Unidades Escoteiras Locais que desejarem
poderão deixar os seus materiais no Campo Escola, pois no dia seguinte esse
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material será deslocado por um caminhão que será fretado para levar o material para
o local do ARDIS.
3. O material que o caminhão transportará será bambus e caixas de patrulhas. Pedimos
que as Unidades Escoteiras Locais identifiquem os respectivos materiais para que
assim não haja surpresas desagradáveis no dia.
4. No dia 5 de setembro cada Unidade Escoteira Local deverá designar um responsável
para acompanhar o embarque dos respectivos itens.

Atividades Especiais
1. Fogo de Conselho: Solicitamos que as patrulhas preparem uma esquete ou uma
canção para apresentar para todo o acampamento. Cada uma dessas apresentações
não deve ter mais que 2 minutos. QUEM TIVER VIOLÃO DEVE LEVÁ-LO!

Premiação / Avaliação
1. O ARDIS terá uma pegada competitiva, onde as patrulhas serão pontuadas na
alimentação e no subcampo.
2. Todas as patrulhas serão premiadas, mas existirá uma classificação geral, sendo que
os três patrulhas-destaques do ARDIS terão um reconhecimento um pouco mais
elaborado.
3. As faixas de pontuação serão: bronze (1 a 3), prata (4 a 6), ouro (7 a 9) e diamante
(10), ou seja, cada uma dessas faixas de pontuação terá um valor, onde na somatória
teremos as patrulhas destaques de todo o ARDIS.
4. Todas as patrulhas serão informadas de como foi a sua atuação, recebendo um
certificado de reconhecimento.
5. Em caso de empate existirão critérios de desempate a serem divulgados no dia do
evento em questão, após deliberação da organização.
6. As planilhas de avalição estão no Anexo deste Boletim.
7. A avaliação será realizada por uma equipe especializada.

Responsabilidades
1. Cada Tropa é responsável pela montagem e conservação da sua latrina e chuveiro,
além da coleta e descarte do lixo produzido em local a ser indicado no dia.
2. Cada patrulha é responsável pelo seu material coletivo e/ou individual.
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Anexos
Planilha de Pontuação do CAMPO

Planilha de Pontuação da ALIMENTAÇÃO
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