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1. TEMA, DATA e LOCAL
Data: 19 de Abril de 2020

Horário de chegada: entre 06h00m e 07h30m

Local: Santuário Nacional de Aparecida - SP

 

2. A PROPOSTA EDUCATIVA
Trata-se de atividade com ênfase na área de desenvolvimento espiritual. Será um momento 
forte de oração e reflexão, no qual se exercitará também a fraternidade escoteira.

3. PROGRAMA

06h às 7h45 – Recepção aos Grupos Escoteiros na Tenda da Recepção.

Cada Responsável de Romaria deverá, na chegada, dirigir-se à recepção montada ao lado da 
Tribuna Papa Bento XVI e ali confirmar sua presença. Fazendo isso, se desejar (não é obrigató-
rio), poderá se candidatar a ser o futuro Guardião da Imagem Peregrina. Após essa apresenta-
ção, encaminhar seu Grupo para o interior da Basílica. 

• Lembrando que o número para a escolha do próximo guardião, somente será entregue 
para os Grupos com mais de quinze (15) participantes presentes.

8h – Início da Santa Missa Escoteira.

9h – Encerramento da Santa Missa.

Todos devem se dirigir rapidamente ao Ponto de Encontro, em frente à Tribuna Papa Bento XVI, 
onde se realizará o Grande Jogo.

9h30 – Início do Grande Jogo (CARACOL).

Da Tribuna, será dado o sinal para o começo do Grande Jogo. 

A exemplo do ano passado, por questão de segurança, haverá dois Caracóis: um Caracól para 
o Ramo Lobo e um Segundo para os demais Ramos. Ambos acontecendo ao mesmo tempo. 
A Chefe Ivone de Carvalho Alves conduzirá o Caracol de Lobinhos e o Chefe ARNOLDO Wilde 
será o conductor do outro Caracol.

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
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Fazendo um grande círculo. Esse círculo se apertará até estarem todos juntos, com o Chefe no 
centro. Nesse momento, o último Escoteiro da fila fará o caminho inverso, puxando os demais 
Escoteiros até desmancharem o Caracol. 

10h – Sequência da Programação na Tribuna Papa Bento XVI

• Recepção ao Padre Hugo Marcel Marcelino Galvão, Capelão Assistente Católico dos Esco-
teiros do Brasil. 

• Apresentação dos Grupos Escoteiros presentes. 

• Entrega de Condecorações e Homenagens: os Grupos Escoteiros, que quiserem entregar 
alguma medalha ou diploma a alguém do Grupo, poderão fazê-lo, desde que manifestem 
essa intenção à Comissão Organizadora da Romaria até uma semana antes do Evento, pelo 
e-mail: oton20@gmail.com

• Entrega de Troféus: 

1) Maior Romaria (aquela com maior número de participantes).

2) Romaria mais distante (maior distância percorrida).

• Recepção ao 238º PR Grupo Escoteiro Sentinela do Paraná, da Cidade de Carlópolis.

• Entrega do Troféu ao 16º Guardião da Imagem.

• Escolha do próximo Guardião da Imagem Peregrina. 

11h15 – Cerimônia de Passagem da Imagem Peregrina ao 17º Guardião.

• Entrega de Prêmios aos vencedores do evento “Dança Escoteira e Disputa de Bastão”, reali-
zado no dia 18/04/2020.

11h30 – Agradecimentos/Encerramento/Debandar.

4. PARTICIPAÇÃO
Aberta a todos os participantes do Movimento Escoteiro, seus familiars e amigos. Para te-
rem direito ao Certificado de Participação e compra de distintivos, os associados da União 
dos Escoteiros do Brasil deverão formalizer sua inscrição no SIGUE.

4.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: A responsabilidade pela reali-
zação do evento é da Diretoria Executiva Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. O evento 
é supervisionado pelo Coordenador da Equipe Católica, Marco Aurélio Castriani e pelo Coorde-
nador das Romarias Escoteiras, Antonio Rodrigues e organizado por uma Comissão, composta 
por quinze Chefes (Dirigentes e Escotistas) e o Secretário Geral da UEB.
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5. EXECUÇÃO
Equipe Católica e Comissão Organizadora das Romarias Escoteiras Nacionais.

6. INSCRIÇÃO
Inscrições de Associados da UEB no evento: somente poderão ser efetuadas por intermédio 
do PAXTU, até dia 12 de Abril de 2020.

7. AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
As Autorizações de Participação (original), dos membros juvenis, com todas as assinaturas, de-
vem, obrigatoriamente, estar em poder do responsável local pela Romaria durante a viagem.

8. USO DE IMAGEM
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, 
na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do 
escotismo no Brasil. Com isso, a UEB passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em mate-
riais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado ao próprio escoteiro, seja 
material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

9. NORMAS DA ROMARIA ESCOTEIRA NACIONAL

9.1 Normas da UEB

9.1.1 Atitudes e Comportamento: A XV Romaria Nacional Escoteira é um local de encontro, 
espiritual e amizade, baseado nos valores propostos na Lei e Promessa Escoteiras. 

9.1.2 Apresentação pessoal: Nas cerimônias religiosas deverá ser utilizado o uniforme ou ves-
tuário escoteiro, previstos no P.O.R. 

9.1.3 Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a 
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. 
Os participantes devem manifestar respeito mútuo e não demonstrar publicamente atitudes 
inadequadas de intimidade.

9.1.4 Objetos de valor: A organização do evento não é responsável pela guarda dos bens ma-
teriais e pessoais dos participantes. Portanto se aconselha aos mesmos que identifiquem seus 
pertences e que os jovens deixem objetos de valor sob a responsabilidade dos adultos que os 
acompanham. 

9.1.5 Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais 
danos e/ou prejuízos causados à propriedade de terceiros por atos ou atitudes indevidas. 

9.1.6 Cumprimento de horários: O cumprimento de horários é uma condição básica neste 
evento devido à transmissão via TV da Santa Missa.
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9.1.7 Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: Fumar será permitido somente para adultos e 
exclusivamente em áreas pré-determinadas. Será expressamente proibido consumir bebidas 
alcoólicas em todas as áreas do evento, cabendo medidas disciplinares no caso de infração. 

9.1.8 Posse e consumo de drogas ilícitas: Qualquer participante que seja surpreendido com 
droga ilícita, consumindo ou facilitando a outros, será excluído do evento e encaminhado às 
autoridades competentes.

9.1.9 Armas e outros artefatos perigosos: Aos participantes não é permitido o porte ou uso 
de qualquer tipo de arma, fogos de artifícios, bem como de apontadores ou iluminadores a base 
de “Raio Laser”. O uso de canivete, faca ou facão não é permitido.

9.1.10 Comércio: Não será permitida a comercialização de produtos (Distintivos, Lenços, etc.) 
nas dependências do santuário.

10. USO E CONFECÇÃO DO DISTINTIVO
Ficam proibidas a reprodução total ou parcial do Distintivo da Romaria Escoteira Nacional (Bo-
lacha ou Logotipo) e a sua comercialização sem a autorização da Comissão Organizadora e da 
U.E.B. Nacional.

11. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
A Diretoria Executiva Nacional da União dos Escoteiros do Brasil e ou Comissão Organizadora 
da Romaria Escoteira Nacional decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente do-
cumento.

Curitiba, 9 de março de 2020.

RAFAEL MACEDO
Diretor Presidente

União dos Escoteiros do Brasil



Boletim 1
Versão 1 - 09.03.2020

6

ANEXO 1 - MAPA DO SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA
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ANEXO 2 - LOGOTIPO OFICIAL DA ROMARIA ESCOTEIRA NACIONAL

ANEXO 3 – FICHA DE INSCRIÇÃO

Grupo Escoteiro: Numeral:

Endereço: Nº:

CEP: Cidade: Estado:

Responsável pela Romaria:

Tel: Cel: E-mail:

Quantidade de Participantes:

Após efetuar a inscrição dos participantes no PAXTU, enviar esse anexo preenchido para o 
e-mail oton20@gmail.com até o dia 12 de abril de 2020.


