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ABERTURA REGIONAL ESCOTEIRA 2021 

BOLETIM 02 

1. RELEMBRANDO DATA E HORÁRIO  

Data: 07/03/2021 - DOMINGO 

Horário: 09h00 às 10h30 

Formato: Online, via YouTube integrado com ferramenta de interação.  

2. FLEXIBILIZAÇÕES 

➢ Considerando que muitas unidades ainda não retornaram suas 

atividades; 

➢ Considerando que os prazos ficaram muito curtos para apresentação de 

trabalhos; 

➢ Considerando a baixa quantidade e trabalhos encaminhados; 

➢ Considerando as dificuldades agravadas em decorrência do 

recrudescimento da pandemia, estamos flexibilizando prazos e restrições 

antes colocadas para execução das atividades propostas conforme segue: 

➢  

2.1 DATAS E HORÁRIOS DE ENTREGA 

 

Todas as atividades passam a ter a data e horário de 05/03, sexta-feira, as 18 

horas, como limite para encaminhamento. Lembramos que todas devem ser 

enviadas para o mesmo e-mail – aberturadf2021@escoteirosdf.org.br. 

mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br
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Solicitamos que no corpo das mensagens encaminhadas, sempre se informe: 

✓ Nome/numeral da UEL,  

✓ Nome(s) da(s) atividade(s),  

✓ Nome(s) do(s) jovem(ns) e ramo(s) que produziu(ram) o(s) trabalho(s) 

As mesmas informações devem constar nos trabalhos produzidos, ou seja, um 

lobinho que elabora um desenho sobre uma ODS, deve colocar o nome da sua 

unidade escoteira, seu numeral e seu nome. 

2.2 ELIMINAÇÃO DE RESTRIÇÕES 

Atividade 1 – Desenhos para representar os ODS – Os jovens escolhem 

livremente os ODS para os quais farão os desenhos, eliminando a escolha de 4 

pela UEL.  

Atividade 3 – Criando estórias – Os jovens escolhem quaisquer ODS para 

produzirem suas estórias, ao invés da UEL escolher duas. 

Atividade 4 – A duração do vídeo pode ser um pouco mais ou menos de 2 

minutos (não passando de 3). 

3. PREMIAÇÃO 

 

Grupo 
Ativ 

Ativ Detalhamento Forma/Qte vencedores 

ODS 1 Desenhos ODS 
A avaliação será por ramo assim 
teremos 12 vencedores (4*3) 

ODS 2 Jogos de Memória 
Quantidade de jogos produzidos 
por UEL - 3 vencedores 

ODS 3 Criando Estórias 
Avaliar separado as estórias dos 
lobinhos - 6 vencedores) 
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Grupo 
Ativ 

Ativ Detalhamento Forma/Qte vencedores 

ODS 4 Video Reci/Reuso em Casa Só para lobinhos - 3 vencedores 

Hist BSB 1 
Entrevista a pioneiro da 
fundação de Brasília 

3 vencedores 

Hist BSB 2 Foto Intrigante 3 vencedores 

Hist BSB 3 Jogo da Cidade 3 vencedores 

Assim, 33 trabalhos serão premiados. 

Solicitamos que todos os trabalhos produzidos que não forem encaminhados 

para seleção, sejam mantidos sobre controle das UELs, pois pretendemos fazer 

uma exposição ou algo similar quando então serão solicitados. 

Vamos nos mobilizando para fazermos uma bonita abertura, mesmo com todas 

as limitações. 

 

Deomar Rosado 

Diretor de Métodos Educativos 

 

Monica Saraiva de Albuquerque 

Diretoria de Atividades 

Francisco Siqueira 

Diretoria de Atividades 

 


