


INTRODUÇÃO

Durante a programação do Indaba do Centenário do Ramo Lobinho, os participantes terão a oportunidade de compartilhar boas 
ideias de atividades que foram realizadas em suas alcateias.

O objetivo desse momento é oportunizar formação coletiva, promover momentos de interação e troca de saberes, bem como 
reunir experiências bem sucedidas na aplicação de atividades no Ramo Lobinho.

Este informativo apresenta as instruções necessárias para a elaboração e aplicação de Fichas de Atividades. Os interessados 
deverão seguir todas orientações previstas nesse documento. 

ENVIO DA PROPOSTA 

Os interessados deverão encaminhar, por via digital, até 3 de outubro de 2016, a Ficha de Atividade conforme consta em anexo, 
fundamentando a atividade que será aplicada.  

O autor ou autores deverão ter realizado a inscrição no Indaba e efetivado o respectivo pagamento da taxa. 

A Ficha de Atividade deverá ser preenchida e enviada para o e-mail programa@escoteiros.org.br e conter suas informações 
pessoais (nome completo e número de registro). 

Poderão ser enviadas Fichas de Atividade que abordem, prioritariamente, as atividades previstas para progressão pessoal 
das crianças e que se relacionem com as Áreas de Desenvolvimento: Físico, Afetivo, Caráter, Espiritual, Intelectual e 
Social. Também podem ser enviadas outras experiências educativas, tais como práticas de aplicação do programa 
relacionadas a inclusão, crescimento, atividades comunitárias ou sustentáveis ou outras correlatas.

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

O Comitê Organizador selecionará as Fichas de Atividade que serão aplicadas durante o Indaba do Centenário do Ramo 
Lobinho, considerando a relevância do tema, avaliação do conteúdo e a quantidade máxima de fichas que serão admitidas. As 
Fichas de Atividade com avaliação positiva, mas que não forem incluídas no programa por alguma limitação, serão 
compartilhadas nos canais oficiais dos Escoteiros do Brasil.  

O Comitê Organizador também poderá orientar o autor quanto a eventuais ajustes na proposta da Ficha de Atividade, de modo 
a adequá-la aos padrões desejáveis. 

As Fichas de Atividades selecionadas serão divulgadas até a data de 17 de outubro de 2016.

APLICAÇÃO DA FICHA DE ATIVIDADE

Caso a Ficha de Atividade seja selecionada, o autor (ou autores) conduzirá sua aplicação para os participantes do Indaba. De 
acordo com cada proposta, a organização do Indaba indicará o tempo necessário para a aplicação.
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A aplicação será realizada utilizando a estrutura da UFTPR, que conta com salas de aula e quadra de jogos. Para a aplicação, o 
autor deverá levar em conta a disponibilidade de espaço físico. 

A organização do Indaba avaliará a possibilidade de adquirir os materiais necessários para a aplicação da Ficha de Atividade. 

O QUE EU GANHO EM PARTICIPAR?

Além da satisfação de contribuir para oferecer atividades de qualidade, todas as propostas que tiverem sido aproveitadas de 
alguma maneira, receberão um certificado de participação. Além disso, serão sorteados - entre todas as propostas -, dois kits 
de literatura do Ramo Lobinho, composto por: Manual do Escotista, 1º Guia do Caminho da Jângal, 2º Guia do Caminho da 
Jângal, Escotistas em Ação, Alcateia em Ação, POR, Padrões de Atividades Escoteiras e livro de Atividades Educativas próprio 
do Ramo Lobinho. Será um kit para a proposta, independentemente do número de autores, e o sorteio será feito durante o 
Indaba do Centenário do Ramo Lobinho.

DÚVIDAS E MAIS INFORMAÇÕES 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail programa@escoteiros.org.br

Curitiba, 25 de agosto de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil
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