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Apresentação
Sejamos resilientes diante dos desafios impostos pelo mundo contemporâneo. Sejamos gentis
conosco e com o próximo. Sejamos altruístas com nossos irmãos e irmãs de espírito escoteiro. Que
tenhamos a habilidade de cultivarmos a empatia em nossos corações para termos a compreensão de
que as nossas atitudes individuais afetam a coletividade.
No espírito das palavras acima apresentamos a comunidade que atua de forma direta ou indireta
junto ao Grupo Escoteiro Jean de Léry o nosso “Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais”. Este
documento, muito além de palavras, tem a missão de harmonizar o nosso inquieto espírito escoteiro
com as mais seguras condições de encontros presenciais alicerçadas em processos, procedimentos e
conscientização das normas e etiquetas de segurança sanitária vigentes. Estamos todos ansiosos pelos
nossos encontros, utilizar nosso vestuário escoteiro, nosso lenço, nosso aperto de mão de canhota,
nossas cerimônias e tudo isso acontecerá, de uma forma diferente, mas com o espírito escoteiro do
significado que cada um destes itens possui.
Nosso uniforme, nosso lenço, nossas manifestações verbais intensas e fortes nos identificam
como escoteiros, nos mostram para a sociedade, nos fazem sermos vistos e escutados, porém não
somos escoteiros porque vestimos uma roupa diferente e usamos um lenço no pescoço, somos
escoteiros porque em nossos corações está acesa a chama de BP, e ela acende todos os valores que nos
fazem ser escoteiros.
Estamos iniciando um mundo novo, com novos desafios e novas etiquetas de convivência, mas
somos escoteiros e, especialmente por isso, iremos ser vitoriosos.
Seja bem vindo a esta leitura!

Sempre Alerta

Comissão Interna Covid-19 Grupo Escoteiro Jean de Léry
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1. Contexto de Emergência em Saúde
“30 de janeiro de 2020 – A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quinta-feira
(30), em Genebra, na Suíça, que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Atualmente, há casos em 19 países, com transmissão
entre humanos na China, Alemanha, Japão, Vietnã e Estados Unidos da América.“O principal motivo
dessa declaração não diz respeito ao que está acontecendo na China, mas o que está acontecendo em
outros países. Nossa maior preocupação é o potencial do vírus para se espalhar por países com sistemas
de saúde mais fracos e mal preparados para lidar com ele”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.“
O texto acima nos remete ao início da Pandemia, neste período estávamos preocupados, porém
não poderíamos imaginar, em nossos piores pesadelos, o quanto isto iria modificar o cotidiano de nossas
rotinas laborais e sociais. E aqui estamos, com resiliência, mantendo nosso Espírito Escoteiro aceso e
norteando o nosso compromisso para a (re)construção de um mundo melhor.
Principais informações
●

Algumas vacinas candidatas contra a COVID-19 receberam autorização para uso

emergencial em alguns países.
●

É fundamental lembrar que, embora as vacinas possam ajudar a acabar com a pandemia,

elas não resolverão tudo. À medida que a crise da COVID-19 continuar, ainda será necessário
tomar todas as medidas necessárias para evitar que o vírus se espalhe e cause mais mortes.
●

É preciso seguir e adotar uma abordagem do tipo “faça tudo”, incluindo as medidas de

proteção: lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel e cobrir a boca com
o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilize um lenço descartável e, após tossir/espirrar,
jogue-o no lixo e lave as mãos). É importante manter-se a pelo menos 1 metro de distância das
outras pessoas. Quando o distanciamento físico não é possível, o uso de uma máscara também é
uma medida de proteção. A nível individual, essas medidas de proteção funcionam inclusive
contra as novas variantes identificadas até o momento.
●

Foram confirmados no mundo 101.053.721 casos de COVID-19 (570.976 novos em relação

ao dia anterior) e 2.182.867 mortes (15.716 novas em relação ao dia anterior) até 29 de janeiro
de 2021.
●

Na Região das Américas, 26.998.023 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus

se recuperaram, conforme dados de 29 de janeiro de 2021.

●

A OPAS e a OMS estão prestando apoio técnico ao Brasil e outros países, na resposta ao

surto de COVID-19.
●

Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes

podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia,
perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos
pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente.

1.1 Situação Estado do Rio Grande do Sul
No dia 30 de janeiro, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência em
Saúde Pública em virtude do avanço do novo coronavírus na China, o governo do Rio Grande do Sul já
havia, dois dias antes, criado o Centro de Operações de Emergências – COE Covid-19.No início de
fevereiro, esse grupo lançou o Plano de Ação e Contingência para se preparar para monitoramento,
controle e assistência a possíveis casos no Estado.Com o avanço de testes positivos – o primeiro no RS foi
no dia 10 de março –, o governador Eduardo Leite lançou em 12 de março o primeiro decreto contendo
medidas temporárias de prevenção.
A Covid-19 é uma doença nova, altamente contagiosa, que se alastrou pelo mundo e já provocou
milhares de mortes. Diante do risco iminente da perda de vidas e de impactos sociais e econômicos
incalculáveis, o governo do RS está mobilizado de forma coordenada no combate ao avanço da doença
em território gaúcho. Busca, num esforço que integra todas as instâncias da máquina pública, preparar e
capacitar a infraestrutura de saúde para atender os doentes, amenizar os prejuízos econômicos,
reorganizar a oferta de serviços ao cidadão e, ainda, regrar a convivência social para evitar os contágios.
A Estratégia Covid-19 destaca o resultado dessa mobilização de Estado, com ações sistematizadas nos
eixos Saúde, Econômico, Social e Segurança. O Gabinete de Crise organiza o esforço público coletivo e
administra as soluções geradas por oito comitês.
O Modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul foi construído com base em
critérios de saúde e de atividade econômica, sempre priorizando a vida. Criou-se um sistema de
bandeiras, com protocolos obrigatórios e critérios específicos a serem seguidos pelos diferentes setores
econômicos. Conforme o grau de risco, cada região recebe uma bandeira nas cores amarela, laranja,
vermelha ou preta. O monitoramento é semanal e a divulgação preliminar ocorre na sexta-feira. Quando
a nova bandeira for de risco menor, a classificação passa a valer às 0h de sábado. Já para as demais
regiões, incluindo aquelas que apresentaram recursos, haverá nova divulgação na segunda-feira, com
vigência a partir de terça-feira. Os protocolos obrigatórios devem ser respeitados em todas as bandeiras.

1.2 Situação Município de Estância Velha
Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 49.345 habitantes. A história de
Estância Velha inicia com a chegada dos índios. O primeiro imigrante alemão que se estabeleceu em
Estância Velha foi Mathias Franzen, que derrubou o mato e fez roça. Sendo sapateiro, já em 1830 exercia
também o ofício aprendido na Europa. A partir daí, seguiu-se a vinda de diversas famílias de imigrantes.
Estância Velha foi elevada à sede do décimo distrito de São Leopoldo, em 15 de janeiro de 1930. O
movimento emancipacionista lutou durante nove anos para que, em 8 de setembro de 1959, Estância
Velha fosse emancipada.
O município, como o estado do Rio Grande do Sul, está comprometido com os processos de
vacinação dos munícipes e dando prioridade ao combate da epidemia causado pelo COVID-19. O
Município pertence à Macrorregião Metropolitana, na Região de Novo Hamburgo, possui rede de
atenção primária em saúde estruturada e hospital de referência. A Secretaria Municipal de Saúde Departamento de Vigilância em Saúde está ciente, avaliou este protocolo e coloca-se à disposição para
encaminhamento de possível surto ou esclarecimentos de dúvidas através da Enfermeira Eliane Fleck,
Chefe da Vigilância em Saúde pelo telefone 51 3551-1417.

1.3 Medidas de Controle Preventivo Coletivo
Estas medidas servem de orientação para a coletividade dos integrantes do GE Jean de Léry,
inclui-se nesta nossos jovens, escotistas, pais e responsáveis, toda e qualquer pessoa que tenha uma
relação cotidiana e/ou esporádica com nosso Grupo Escoteiro, tais medidas têm por finalidade promover
os cuidados necessários para evitar processos de contaminação e disseminação do vírus causador da
Covid-19 e principalmente favorecer a vida e evitar situações de riscos para nosso público.
➢ Jovens e adultos que façam parte do grupo de risco não devem participar de atividades presenciais
até que a pandemia esteja sob controle;
➢ Jovens e adultos que apresentem sintomas de COVID-19 não devem participar de atividades
presenciais até que confirmem não estarem contaminados;
➢ Todas as atividades escoteiras devem ser realizadas em áreas externas, em casos de imprevistos, a
sede poderá ser utilizada apenas como abrigo e a atividade deverá ser cancelada;
➢ Todas as atividades presenciais terão o controle das presenças registradas por data na lista de
presenças mantida pela Chefia de cada Ramo;
➢ O acesso aos banheiros será limitado a uma pessoa por vez; será disponibilizado um aspersor com
agente desinfectante para limpeza do assento do vaso sanitário após o uso;

➢ O acesso aos bebedouros será limitado a uma pessoa por vez para abastecimento de cantil ou
garrafas. Não será permitido beber a água direto dos bebedouros;
➢ Não haverá lanche coletivo e não haverá fornecimento de lanche, bem como não será permitido
realizar o preparo de refeições durante as atividades, sendo apenas liberado que cada jovem ou adulto
traga seu próprio lanche de casa para ser consumido em momento próprio;
➢ Em período de chuva, as Seções deverão cancelar a atividade presencial;
➢ Os Escotistas deverão fazer intervalo para higienização no mínimo a cada hora de atividade;
➢ Em todos os momentos deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas,
incluindo os momentos de formação das patrulhas e matilhas e na aplicação de jogos e atividades. A
formação das matilhas/patrulhas/clã ao se apresentarem será modificada e instruído aos jovens para
que seja respeitado o distanciamento;
➢ Não serão realizados os gritos de patrulha, de tropa ou grande uivo: estudos mostraram que a forma
como as pessoas falam pode expelir mais saliva e, consequentemente, potencializar a transmissão do
vírus;
➢ O compartilhamento de objetos entre os jovens ou entre adultos e jovens deve ser evitado ao
máximo;
➢ Todos os participantes de atividades presenciais terão a temperatura corporal aferida por um adulto
voluntário que recepciona os participantes na entrada do grupo, junto ao passeio externo da quadra. Se
o adulto ou jovem apresentar febre, não poderá participar da atividade e deverá retornar para casa. Se
os pais do jovem não estiverem mais no local, o jovem será encaminhado para uma área isolada com
bancos (na área interna, próximo a entrada do portão de acesso) para aguardar enquanto os
responsáveis são contatados imediatamente para retornarem;

Marcação de solo para formação de fila no acesso ao portão

1.4 Medidas de Controle Individuais
Medidas individuais são aquelas necessárias para preservar e promover a urbanidade entre os
membros do nosso grupo escoteiro. São medidas necessárias para que possamos diminuir as incertezas
e riscos de contaminação. Desta forma estaremos promovendo atividades e ambientes seguros e
divertidos para todos.
➢ Os responsáveis devem deixar e buscar os jovens pontualmente no início e término das atividades,
evitando a espera tanto dos próprios jovens quanto dos adultos voluntários;
➢ Cada jovem deve levar, em todas as atividades presenciais, seu próprio kit de higiene: 3 máscaras,
frasco de Álcool em gel e toalha;
➢ Tanto jovens quanto adultos deverão usar máscara de proteção durante todo o tempo das atividades.
A máscara é um item de proteção individual e deve ser trazida pelos jovens e adultos;
➢ Cada jovem e adulto presente na atividade deve ter duas máscaras reservas além da máscara que
estiver usando.;
➢ Todos os presentes na atividade devem levar sua garrafa ou cantil com água.

1.5 Atividades Pré Retorno
Já deflagramos em nosso grupo um conjunto de ações que são necessárias para que o protocolo
tenha êxito. Algumas são permanentes e outras são solicitadas quando houver necessidade. Estas ações
são necessariamente reuniões para estudos de protocolos, desenvolvimento de protocolos internos e
publicidade de informações e orientações, estas estão listadas abaixo.
Reuniões de trabalho da Comissão Interna Covid-19, esta comissão se reúne regularmente e seu
objetivo é a criação e manutenção do Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais (PRAP), dar
publicidade do mesmo a coletividade do nosso grupo escoteiro e promover ação de orientação sobre o
conteúdo do protocolo junto aos Escotistas e nossos Jovens. (Primeira reunião em 26/01/2021)

Reunião com Chefes de Seção com Diretor de Métodos Educativos, esta ação teve por objetivo
sensibilizar os chefes de seção sobre o conteúdo do PRAP e esclarecimento de dúvidas sobre os tipos de
atividades que serão adequadas diante do quadro sanitário que estamos vivendo devido a Pandemia
Covid -19 (encontro ocorrido em 01/02/2021).
Reunião da Comissão com os Escotistas dos Respectivos Ramos, este encontro tem por objeto dar
publicidade do PRAP, orientar nossos escotistas e esclarecer eventuais dúvidas. Este encontro se deu
entre a Comissão Interna Covid-19, Diretor de Métodos Educativos e com os escotistas dos Ramos.
(Reunião realizada em 06/03/2021)

Reunião da Comissão Interna Covid-19 com a Secretaria do GE, tem por objetivo orientar este
setor no relacionamento com os pais e os jovens, orientar nos procedimentos e processos que devem
ser implantados para mitigar eventual contaminação nesta relação, este encontro se dará após
aprovação deste PRAP. (Essa reunião não foi necessária pois os envolvidos participaram da reunião
ocorrida no dia 20/03/2021).
Reunião com os pais/responsáveis dos respectivos ramos, esta ação pauta por apresentar o nosso
PRAP e orientar sobre as ações coletivas e individuais de proteção para com nossos jovens e escotistas
no retorno às atividades presenciais. (encontro ocorrido em 20/03/2021).

2. Nosso Grupo Escoteiro, como participar dos nossos Encontros
Estimulamos nossos jovens e escotistas a participar de nossas reuniões, nossos encontros, e ,
como de costume em nosso movimento, a participação deve ser voluntária. Cabe a nós, escotistas
proporcionarmos as melhores condições para que os jovens e também os escotistas apreciem estar no
movimento escoteiro, em especial no nosso grupo escoteiro. Cabe a nós ofertar, diante desta pandemia
imposta, ferramentas e possibilidades de acesso dos jovens e escotistas as atividades do nosso GE,
sendo assim as atividades virtuais serão mantidas e estarão pareadas no conteúdo com as respectivas
atividades presenciais. Ambas atividades terão o mesmo nível de qualidade e empenho na formatação
das mesmas pelos escotistas.
Na continuidade da leitura deste protocolo, o leitor verá nosso cuidado com as etiquetas
sanitárias e o cuidado da adequação das atividades dos ramos para o momento em que vivemos.
Teremos ramos que realizarão suas atividades pela manhã e outros ramos que as irão desenvolver pela
tarde. Os jovens devem participar como protagonistas das decisões de suas atividades tendo os
Escotistas como orientadores dos mesmos para a adaptação destas nas etiquetas sanitárias vigentes.
2.1 Materiais de Consumo Permanente em Período Pandêmico
MATERIAL

FINALIDADE

QUANTIDADE MENSAL

Máscara descartável

Classificado com EPI, promover que o
usuário desta não promova gotículas no
ambiente que possam atuar como
contaminantes.

Cinquenta Unidades

Classificado como EPI, aquisição de uma
caixa nos respectivos tamanhos P, M e G

Uma caixa de cada respectivo
tamanho.

Luvas descartáveis e
em diferentes
tamanhos
Tótem Álcool Gel

Totem personalizado

Dois totens grandes e quatro
pequenos
Cinco Unidades de 500ml cada para

Álcool em Gel 70%

Atua como higienizador.

distribuir em nossa sede e quatro
unidades de 250 ml para ficarem
com os Ramos em suas atividades.

Álcool em Gel 70%

Atua como higienizador.

Um galão de 5 litros para
abastecimento dos totens

Sabonete Líquido

Atua como higienizador.

Cinco unidades de 250ml cada,
dispostas nos banheiros do GE.

Verificador de temperatura corporal sem Duas unidades dispostas na entrada
Termômetro Laser

necessidade do paciente tocar o

externa no GE para verificação in

equipamento.

loco da temperatura corporal.
Uma unidade disposta em cada um

Papel Toalha

Secagem das mãos

dos banheiros (adquirir 10 fardos
no primeiro momento)

Porta papel toalha

Para dispor papel toalha nos banheiros

Lixeira específica para

Descarte correto de material que entrou

receber Máscaras e

em contato com material bilógico (saliva,

Luvas

suor, etc)

Três porta papel toalha

Uma lixeira alta com pedal
(material permanente)

Produto químico responsável pela
higienização de ambientes, salas e
Produto Sanitizante

equipamentos. (Solução de Hipoclorito,
Solução de Amônio Quaternário, Solução
de Clorexidine.

Frascos de 01 (um ) Litro de uma
das soluções apresentadas.

2.2 Grupo Escoteiro Jean de Léry
A sede do Jean de Léry
localiza-se

na

Rua

Renato

Robinson, n° 717, Bairro União Estância Velha/RS. Possuímos
uma área construída de 930m²
composta por duas grutas de
alcateias (temos uma ativa),
oito cantos de patrulha de uma
tropa escoteira (temos 4 ativas),
quatro cantos de patrulha de
uma tropa sênior (temos 3
ativas) e área do clã pioneiro.
Possuímos sala da administração, sala de reuniões dos escotistas, 2 banheiros femininos com chuveiros,
2 banheiros masculinos com chuveiros, 1 lavabo, área externa com arquibancada coberta e prédio da
antiga sede onde fica também nossa cozinha. Aliado e este espaço possuímos um privilegiado espaço
externo arborizado constituindo uma área de 9.500m². Em especial nossa área externa coberta e o
privilegiado espaço externo arborizado convergem para que possamos retornar às atividades presenciais
sem a limitação ou dificuldades com espaço físico. Possuímos um ambiente adequado que favorece o
distanciamento entre os indivíduos e especialmente, entre os distintos ramos do nosso Grupo Escoteiro.

Temos, de forma ativa, as seções Alcateia Lobo Guará, Tropa Escoteira Vikings, Tropa Sênior Sioux
e Clã Pioneiro Gwydion. Iremos trabalhar presencialmente com 50% dos jovens inscritos no nosso GE de
acordo com nosso último censo interno. Caso estes valores assumam uma ordem crescente iremos
manter o mesmo limite quantitativo presencial de 50% baseado no nosso censo interno, porém
alternado um encontro quinzenal com cada conjunto de jovens do respectivo ramo. À medida que
aumentarmos a quantidade de jovens no ramo, seja por retorno progressivo ou por adesão de novos
membros, iremos distribuir, da forma mais equitativa possível, os jovens em encontros alternados
quinzenais. Por exemplo: imaginemos uma alcateia com 24 jovens, estes participariam em reuniões
alternadas, quinzenalmente, com 12 jovens em cada reunião. Porém digamos que retornem em um
primeiro momento apenas 08 jovens, com este quantitativo teríamos reuniões contínuas semanalmente,
caso o retorno aumente, e venham mais 06 jovens, ficaríamos com 14 jovens, acima do quantitativo de
50%, neste caso dividiríamos a alcateia em dois grupos de 07 jovens em cada grupo e aplicaríamos
encontros alternados quinzenais. E este procedimento repete-se em cada ramo tendo como base o seu
censo interno.

2.3 Procedimentos de Acolhimento dos Jovens e Escotistas
Nossos encontros ocorrem aos sábados e em dias propícios a atividades externas, para
conhecimento, informamos que em dias de chuva não ocorrerão atividades escoteiras presenciais. Neste
protocolo definimos que os encontros se darão com no máximo dois ramos presentes de forma
concomitante, sendo assim teremos encontros presenciais no sábado pela manhã para dois ramos e no
sábado pela tarde para outros dois ramos. Nosso protocolo organiza os Ramos Escoteiro e Pioneiro pela
manhã e Ramos Lobinho e Sênior pela tarde, esta escolha dá-se pelo fato dos ramos com maiores
quantitativos de jovens serem os ramos Lobinho e Escoteiro, sendo assim optou-se por manter estes
Ramos em horários antagônicos. Pela manhã nosso encontro terá início às 08h e término programado
para às 12h. Pela tarde nosso encontro iniciará às 14h e término programado para às 18h.

Na chegada ao nosso GE nossos jovens e seus familiares serão orientados a ficarem no passeio
externo da sede do nosso GE, nas marcações específicas, com distanciamento de dois metros entre cada
marcação. A partir das 13h30min, um Escotista estará verificando a presença e uso correto da máscara
como também irá verificar a temperatura corporal dos jovens e, eventualmente, de seu respectivo
familiar caso este queira alguma informação que precise entrar em nossa sede. A chamada dos jovens
para entrada na sede se dará de forma individual e imediatamente após este procedimento o jovem será
orientado a ir para a área externa de seu respectivo ramo, já previamente identificada. Nesta área
externa estará um Escotista do respectivo ramo para orientação aos jovens que ali se dirigirem. Caso seja
verificado que a temperatura não está adequada para a participação na atividade presencial este jovem
será orientado a retornar com seu familiares, caso os mesmos já não estejam presentes, o jovem será
conduzido a área de resguardo onde aguardará o retorno se seus familiares para o conduzirem a sua
residência familiar.
Nos espaços internos que eventualmente serão utilizados, como banheiros e a coleta de água
(por exemplo), o acesso se dará de forma individual onde o usuário encontrará nestes espaços papel
toalha, álcool em gel 70%, dispenser de sabonete líquido e solução sanitizante. O acesso a estes
ambientes se dará sob orientação de um escotista que estará presente no local durante todo o período
de encontro presencial.

2.4 Medidas de Controle Preventivo em Ramos e Secretaria
Cada chefe de seção e seus respectivos assistentes organizarão as rotinas de suas seções, lembro
aqui que já houve reuniões de orientação com os chefes de seção e posterior a esta com todos os
escotistas. As rotinas da seção, em relação ao controle sanitário, deve contemplar utilização de álcool
em gel para higienização das mãos, com intervalo de no mínimo uma hora a cada higienização com cada
integrante, incluindo os escotistas. Verificação da presença e uso correto das máscaras de proteção
facial, a orientação sobre o distanciamento físico dos jovens de, no mínimo, 2m. Coibir de forma gentil e
educativa o compartilhamento de materiais e a correta orientação para a celebração de cerimônias,
jogos e rotinas dos ramos adaptadas para este período de emergência em saúde e mitigarmos as
possibilidades de contaminação do coronavírus.

2.5 Protocolo de Reuniões Presenciais dos Ramos do GE Jean de Léry
Considera-se protocolo de reuniões presenciais dos ramos o reflexo das medidas sanitárias
adequadas a aplicação das atividades presenciais junto aos ramos, sendo que estas atividades devem
estar adequadas ao atual momento de controle sanitário em que vivemos. As atividades propostas

devem alinhar as melhores medidas sanitárias pautadas nas atuais etiquetas de convivência com o
diversificado programa escoteiro dos respectivos ramos. As atividades devem promover a evolução dos
jovens mas não devem se distanciar das medidas sanitárias contemporâneas a nossa realidade.
Como orientações gerais informamos que:
(a) Devem ser evitados jogos que tenham contato físico;
(b) Quando da utilização de aparelhos, instrumentos ou equipamentos para demonstração e
utilização destes por parte dos jovens, estes materiais de apoio devem ser higienizados antes da
utilização do Escotista, antes da utilização do jovem e, evidentemente, após os respectivos usos.
O ideal é que exista um equipamento por jovem, caso isso não seja possível, antes de ocorrer o
compartilhamento do equipamento o escotista deve promover a higienização do mesmo;
(c) Devem ser evitadas atividades que envolvam canções;
(d) Ações que envolvam o uso da voz de forma intensa, por exemplo O grande Uivo, Gritos de
Patrulha, etc, no atual formato que praticamos deve ser evitado. Caso os Escotistas em conjunto
com os jovens desenvolvam uma outra forma de praticar estas ações, antes de executá-las o
Chefe de Seção apresentará o novo formato para os integrantes da Comissão Interna Covid-19
que irão, de forma tempestiva, deliberar sobre o novo formato proposto, considerem aqui o uso
da voz de forma intensa favorece produção de sprays carreadores de gotículas de saliva;
(e) Quanto a formação de matilhas, patrulhas e equipes de serviço, devemos estar atentos às
proximidades físicas orientando com urbanidade e deve-se orientar os jovens a não
manifestarem, em suas patrulhas, as palavras comumente utilizadas como “Cobrir, Apresenta,
Chefe Patrulha X em Forma, etc”, por parte dos Monitores(as) e Submonitores(as) e,
eventualmente, primos(as) e segundos(as);
(f) Roca de Conselho, Corte de Honra, Assembleia de Tropa e atividades semelhantes devem ser
evitadas nos atuais moldes que praticamos, mas não devem ser suspensas, principalmente
porque são momentos em que os jovens expressam o livre direito de assumir os seus papéis de
atores protagonistas dentro do movimento escoteiro. Os chefes de seção junto com seus
assistentes devem promover alternativas adequadas às novas normas de etiquetas sanitárias e
apresentá-las a Comissão Interna Covid-19, para de forma tempestiva, deliberar sobre o tema;
(g) Sugere-se que ao final das reuniões os Escotistas dos Respectivos Ramos, de forma unitária por
ramo, promovam um breve encontro com o Diretor de Métodos Educativos para relatos de
dificuldades encontradas e êxitos obtidos, o Diretor de Métodos Educativos, em momento
oportuno e tempestivo, informará a Comissão Interna Covid-19 sobre os relatos dos ramos.
Sugerimos a aplicação desta ação por um período não inferior a um mês de atividades contínuas,
ou um período não inferior a quatro encontros;

(h) Alimentação/Lanche: esta ação ocorre sem a utilização de máscaras, sendo assim consideramos
este um ponto crítico. Desta forma orientamos que esta ação seja muito bem planejada pelos
escotistas dos respectivos ramos. Definição de um local adequado onde os membros ficarão
restritos ao mesmo durante o lanche, espaçamento físico adequado, que esta ação ocorra no
menor tempo possível no qual seja contemplado a alimentação dos jovens e minimizado o tempo
sem as respectivas máscaras individuais;
(i) Nosso grupo escoteiro providenciará aos jovens e escotistas máscaras descartáveis em um
eventual esquecimento ou inutilização da mesma em uma atividade de ramo, bem como
disponibilizará luvas descartáveis para eventuais atividades que as requeiram. Em tempo
informamos que a aquisição e utilização das máscaras são de competência individual dos jovens
e escotistas;
(j) Sugere-se, de acordo com a atividade e viabilidade, a utilização de luvas descartáveis quando for
conveniente e auxiliar no desenvolvimento de uma respectiva atividade;
(k) Todo material descartável que entrou em contato íntimo e direto com um jovem e/ou escotista
deve ser considerado equipamento portador de material biológico (Saliva, suor, etc), desta forma
deve ser descartado OBRIGATORIAMENTE na respectiva lixeira adequada, esta ficará em área
adequada e devidamente identificada;

2.6 Reuniões Virtuais
Nossos encontros virtuais irão permanecer, compete a cada ramo definir o horário e término das
atividades virtuais, porém devem atentar ao fato de que a atividade virtual deverá estar vinculada a
atividade presencial, este procedimento tem o objetivo de manter os jovens, que podem optar por
estarem em atividade presencial ou virtual, no mesmo ritmo de evolução de suas competências,
mantendo assim a equidade entre os jovens. Por exemplo, na atividade presencial o ramo Sênior
trabalha a “Hora do Planeta” e a atividade virtual, referente a este período é focada na "Insígnia do
Aprender”.

2.7 Protocolo dos Ramos
Os protocolos dos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro devem pautar suas atividades
presenciais por este protocolo. Cabe aos escotistas conduzirem momentos nos quais os jovens sejam
protagonistas na apresentação de alternativas sanitariamente convenientes aos seus momentos de
significado e cerimônias. A cada situação de desafio apresentada existe mais de uma solução, recheada
de criatividade, entusiasmo e empatia, cabe ao Escotista acompanhar os jovens nas descobertas destas
para a escolha da que melhor possa expressar o espírito escoteiro com a segurança sanitária que o
momento exige. As definições destes procedimentos devem ser compartilhadas com a Comissão Interna
Covid-19 para suas observações e eventuais contribuições.
O Escotismo de fluido, é um movimento contínuo e desta forma é inerente a este a habilidade de
interpretação e compreensão do mundo contemporâneo, na beleza de seus avanços e nas fraquezas
humanas que acompanham cada momento histórico, pois somente desta forma podemos contribuir
para a construção de um mundo melhor.

2.8 Formulário de Triagem COVID-19 para Participação em Atividades Presenciais
Documento essencial para a participação nas atividades, a ausência dele impede a participação
do jovem nas atividades presenciais. Este documento será disponibilizado de forma virtual através de
formulário do Google Forms aos pais/responsáveis para o correto preenchimento e envio no mínimo até
um dia antes da realização da atividade presencial.

https://forms.gle/6319RzdrNTNiwZEv5
(Será realizado através de formulário - Google Forms)
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