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1. INFORMACOES GERAIS
O 8º Jamboree Nacional Escoteiro e 2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho nos proporcionam
dinâmicas diferentes da habitualmente vivida nos momentos presenciais, exigindo de todos os
adultos envolvidos esforços para que tenhamos um bom funcionamento, que perpassa diferentes
fatores, dentre eles:
• Acompanhamento das crianças e jovens durante as atividades, garantindo o cumprimento das
regras apresentada no guia do participante
• Atenção a situações que estejam em desacordo com a política de proteção infantojuvenil e
orientações sobre segurança de crianças e adolescentes na internet

2. PARTICIPACAO COMO MEMBRO ADULTO
Tratando-se dos Adultos no evento, foram divididas 3 grandes categorias de responsabilidades,
sendo:
• Equipe de Serviço – Listagem com os nomes e funções da Equipe de Serviço
• Escotistas Chefes de Tropa - Listagem com os nomes dos Chefes de Tropas
• Escotistas Chefes de Patrulha - Listagem com os nomes dos Chefes de Patrulha
• Escotistas Facilitadores – Listagem com os nomes dos Escotistas Facilitadores
A participação como membro das Equipes é possível para adultos que atendam os seguintes
requisitos:
• Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início do evento;
• Participem do Curso de capacitação Cyberbullying – Prevenção e Informações
• Estejam Inscritos na categoria “Escotistas” ou “Equipe de Serviço”.
Obs.: Não é necessário enviar o certificado de Cyberbullying.

3. COMPROMISSO
Equipe de Serviço: A participação, como membro da ES, está condicionada às necessidades do
evento e ao perfil estabelecido para a função. Poderá ser previamente definido, ou não, qual será o
setor de atuação do membro da ES no evento, de acordo com as necessidades da coordenação.
Escotista Facilitador: A participação, como membro da Equipe de Escotistas Facilitadores, está
condicionada ao atendimento e atenção as particularidades apresentadas pelo evento, que irá
realizar-se de forma online, utilizando-se de ferramentas tecnológicas para sua operação, bem
como, o compromisso na manutenção do contato com os chefes de tropa.
Escotista Chefes de Tropa/Patrulha: A participação, como Escotista, está condicionada ao
acompanhamento e organização de jovens indicados na composição da tropa.
Contamos com a participação e cooperação de todos, reforçando o Espírito Escoteiro, e
compreendendo que todas as funções são essenciais para a realização de uma grande atividade para
os milhares de jovens presentes.
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4. FUNCOES
Equipe de Serviço: Cabe aos participantes da ES, a partir do momento da publicação desta lista,
a realização do contato com o respectivo coordenador de área para que esse encaminhe as
informações preliminares sobre o trabalho a ser desenvolvido no 8º Jamboree Nacional Escoteiro e
2ª Caçada Nacional do Ramo Lobinho.
Escotista Facilitador: Cabe ao Escotista facilitador o acompanhamento e animação dos jovens ao
longo das atividades, atendimento e atuação com os responsáveis, bem como, auxilio na realização
de processos que dependam diretamente da intervenção de adultos. Devem ser acompanhados
jovens de seu grupo de origem e/ou região escoteira.
Escotista Chefe de Tropa/Patrulha: Adulto que coordena uma tropa, alem de alinhamentos e troca
de informações com chefes de subcampo.
Dentre as atribuições dos Escotistas (Facilitadores e Chefes de Tropa), indicam-se como funções:
• Orientações prévias para identificação e resolução de potenciais dúvidas no que se relaciona a
conectividade e acesso das crianças e jovens a plataforma;
• Atendimento durante todo o evento aos participantes, bem como, seus responsáveis;

5. TREINAMENTO PARA O EVENTO
• Para a equipe de serviço será realizado um treinamento na quinta-feira dia 10/09 às 20h através
do [ link]
• Para os chefes de tropa e coordenadores regionais será realizada uma reunião para atendimento
de dúvidas no dia 09/09 às 21h através do [link]
Importante: Os Chefes de Tropa deverão se responsabilizar por transmitir as informações para os
outros escotistas. Caso um chefe de tropa não possa participar, ele deverá solicitar que alguém o
represente.

6. NOMES FORA DAS LISTAS
Deverão entrar em contato com a secretaria do evento para verificar o status da inscrição pelo email:
eventos@escoteiros.org.br já informando nome completo e registro.

7. DUVIDAS
As dúvidas referentes à Equipe de Serviço desta lista devem ser encaminhadas para:
adultos@escoteiros.org.br
Demais dúvidas devem ser enviadas para: eventos@escoteiros.org.br já informando nome completo.
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