
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO II GRANDE JOGO ESCOTEIRO/SÊNIOR 2010 
 
Data e Local: 20 de novembro de 2010, São Paulo, SP----------------------------------------- 
 
Presentes: Diretor Administrativo do 9º Distrito - Erick Francisquini Dias (Erick), Diretor 
Financeiro do 9º Distrito Alex José B. Mangueira (Batata), Coordenador do Ramo Escoteiro do 
9º Distrito – Luiz Roberto Gomes de Sá (Luiz), Cedric Medina (Cedric), Ercília Rodrigues (Ercília), 
Chefe de Seção Escoteira Quarupe – Priscila Fernanda da Silva (Priscila), Diretor Técnico 
Tabapuã – Alexandre Fejes (Lecão), Assistente de Tropa Tiradentes – Michael (Michael), Lorena 
I. M. G. Francisquini (Lorena), Assistente de Tropa Quarupe – Janete Costa Marques (Janete), 
que por votação foi nomeada Secretária de reunião --------------------------------- 
 
Às 18:30 Luiz abriu a reunião, sendo realizada a saudação à Bandeira Nacional conduzida por 
ele, e a oração inicial conduzida por Erick.---------------------------------------- 
 
Agenda da reunião: A reunião foi agendada com o objetivo de os Chefes e Assistentes de 
Seções Escoteira e Sênior avaliarem o desenvolvimento do II Grande Jogo Escoteiro/Sênior, 
analisando sua atuação na base que coordenaram, se a atividade escolhida para a base 
correspondeu ao tema “Centenário do Escotismo no Brasil” e se as orientações fornecidas pela 
comissão organizadora foram satisfatórias.  

 

Avaliação por base: Luiz solicitou que os presentes iniciassem a avaliação, começando pela 
base 1. Priscila forneceu uma breve explicação sobre a atividade escolhida e considerou que 
houve tempo suficiente para a mesma, porém alertou que algumas patrulhas chegaram com 
atraso. Não houve representante do GE Águia Branca (base 2) na avaliação. Michael do 
Tiradentes representou a base 3 (rapel). Acredita que a base atendeu ao tema, mas não soube 
dizer o porquê de alguns não terem chegado à base. Considera que precisavam de uma parede 
maior e sugeriu que, na próxima edição do evento, haja atenção diferenciada a escoteiros e 
seniores. Luiz pergunta se as informações passadas pelo Distrito sobre o tema da base e a 
organização foram suficientes. Michael considera que sim. Luiz pergunta o mesmo para Priscila 
e esta considera que foram suficientes. Comentou-se que a ordem das bases no passaporte 
entregue às patrulhas ficou um pouco confuso e, que pelo fato de a chefia não ter visto a arte 
final foram cometidos alguns equívocos. Cedric, representando a base 4 (pintura da praça), 
acha que o tempo para o desenvolvimento da atividade foi suficiente. Considera que fizeram 
até mais do que o previsto e que a comunidade ficou satisfeita. Observou que os atrasos em 
sua base ocorreram devido à base do rapel e que, por conta disso, resolveram não penalizar as 
patrulhas. Considerou que a finalidade foi alcançada. Questionou o critério de avaliação das 
patrulhas e disse que as patrulhas vencedoras do jogo foram as que tiveram o pior 
desempenho em sua base. Não houve representante do GE Guiará (base 5) na avaliação. Lecão 
representando a base 6 considera que ordem das bases no passaporte foi um complicador. 
Quanto ao tempo estimado para a atividade estava perfeito, mas reforçou que as patrulhas 
chegavam com atraso. Salientou que os jovens gostaram muito do evento. Luiz pergunta a 
Cedric e Lecão se as orientações do Distrito foram suficientes. Cedric considera que alguns 
chefes carimbaram em lugares errados no caderninho. Michael representando a base 7 (base 
dos nós) avaliou que o tempo foi suficiente, os nós pedidos eram os básicos de sênior e 
escoteiro. Também comentaram no GE sobre o passaporte. Luiz pede a palavra e lê 
rapidamente considerações feitas pelo Diretor Vice Presidente do Distrito, Marcos, (1. Como 
estamos montando atividades para tropa sênior, espero que montemos menos duas por ano, 
não vamos misturar mais atividade escoteira com sênior. 2. As  base é quem deverá passar a 
pontuação das patrulhas que passaram por ela e fecharmos tudo no centro de controle da 
atividade.  3. Organização e material foram muito bons. 4. Acho de deveríamos montar mais 



deste tipo de atividade e com objetivos sociais, cultural e esportivo 5. Tivemos um incidente 
com uma escoteira do Tiradentes na base 5 no Guiará, o pessoal da Base a imobilizou e a 
transportou para o controle central da atividade no Tabapuã, e não tínhamos uma enfermaria 
montada, a Ana do Conha chegou 30 minutos depois, não sei se ela era a responsável pelo 
atendimento, não podemos esquecer de ter isto para as próximas atividades. Quanto à ordem 
disposta no passaporte, discordou em termos da opinião dos escotistas, replicando que, se 
haviam dúvidas, os escotistas deveriam ter comunicado a coordenação. Michael considerou 
que bastava uma coluna ser modificada para facilitar a leitura dos jovens. Alex (Batata) 
assumiu estarem cientes de que, pelo fato de a arte final não ter sido mostrada para a chefia 
antes do jogo, poderiam ocorrer falhas, mas considera que os escotistas poderiam ter sido 
mais pró-ativos, colaborando de forma mais efetiva com os organizadores. Cedric sugeriu 
procurar patrocínio para os próximos eventos como esse. Luiz considerou o jogo muito 
positivo e comentou sobre a avaliação feita pelos próprios escoteiros do Quarupe. Os jovens, 
na maioria, gostaram muito da base de rapel e da reforma da praça. Luiz comenta sobre a 
importância da reforma da praça, como forma de demonstrar concretamente as atividades 
escoteiras. A comunidade não vê além de nossas atividades e brincadeiras. Cedric acredita 
que, no caso da praça, deveria haver uma faixa com inscrições de que foram os G.E. do 9º 
distrito que a reformaram, pois a comunidade aprova, mas acha que a pintura foi uma ação da 
Prefeitura e não dos escoteiros. Michael comenta sobre o e-mail do Marcão. Ele discorda de 
que deve haver atividades distintas para escoteiros e seniores no grande jogo, pois deve haver 
interação entre as duas seções. Ercília e Cedric concordam. Alex (Batata) sugere uma 
pontuação e circuitos diferenciados, ou bases específicas que receberão somente sênior ou 
somente escoteiros. Considera que no Elo houve poucos sênior e que houve grande 
participação destes no II Grande Jogo. Considera que as atividades conjuntas são positivas e 
importantes, pois os reúne mais e dão visibilidade para as seções dos outros grupos. Luiz 
concorda, mas não só pela integração. Considera esse momento importante, pois o ramo 
sênior tem pouca chefia e nesse momento deve andar atrelado às atividades do ramo 
escoteiro. Deu exemplo do Águia Branca em que houve participação dos seniores na atividade. 
Considera que os lobinhos têm mais know how no que tange às atividades. Os escoteiros e os 
seniores organizaram o I Grande Jogo., o Ponta de Flecha, o Elo. Disse que por enquanto as 
seções vão continuar a fazer atividades desse tipo juntas. Erick lembrou também que houve 
bases que foram cortadas, por isso não foi possível haver bases só pra sênior ou escoteiro. 

Lecão comentou sobre o ARP que utiliza a mesma estrutura para seniores e escoteiros, mas 
que as atividades são diferenciadas. Batata também comenta a semelhança do Jamboree. 
Lecão sugere que haja pequenas diferenças, mas que haja. Luiz sugere que cada vez mais nos 
esforcemos para que o ramo sênior se fortaleça e comenta que ficou satisfeito por ter visto 
grande quantidade de sênior na atividade (36 do nosso distrito). Lecão considera que a troca 
de informações foi muito importante.  
Luiz comentou sobre o último assunto a ser tratado na reunião. Lembrou que a idéia era 
premiar todas as patrulhas e que os coordenadores das bases deveriam indicar quem seriam 
os primeiros, segundos e terceiros na pontuação, afirmando que a coordenação do jogo não 
tinha como identificar quem seriam essas patrulhas. Foi solicitado que fosse atribuída 
pontuação de 0 a 5 para as patrulhas e que haveria um peso de 1 a 3 para a dificuldade das 
bases. A maioria das bases numerou de  1 a 10. Verificaram que uma patrulha do Tiradentes 
não foi premiada. Na reunião do distrito foi percebido que somente uma base atribuiu 
premiação de forma correta. Luiz considera que a organização errou, mas que irá se desculpar 
e que entregará a premiação correta. Ercília comenta que não se lembra de ter sido orientada 
que deveria assinalar quem seriam os 3 primeiros colocados. Cedric comenta que utilizou o 
parâmetro igual para todos e que em nenhum momento foi dito que deveriam informar os 3 
primeiros. Ercília ainda lembra que atribuiu “com louvor” para uma das patrulhas. Cedric acha 
lamentável que uma das piores patrulhas, em sua opinião, tenha sido a vencedora. Lecão 



discorda que as patrulhas devam ser premiadas novamente. Batata comenta que houve 
problemas na base dos nós, que não havia como consertar o erro na hora quando recebeu a 
reclamação formal. Comentou que serão feitas novas bandeirolas e que serão corrigidas as 
pontuações. A intenção era que todos deveriam ser premiados. Comentou que deveria ter 
havido uma estrutura de pontuação mais simples e que deveriam ser tirados pontos dos 
jovens por má postura. Concorda que as pontuações tiveram problemas, mas acredita que não 
houve pronunciamento dos responsáveis pelas bases, o que levou os organizadores a alguns 
erros. Considera ainda que cada grupo conhece seus integrantes e que deve haver uma 
cobrança maior nesses tipos de eventos para que haja cada vez menos erros de 
interpretações. A organização reconhece que errou, mas percebe que todos erraram um 
pouco, quando não se pronunciaram sobre a pontuação. Ercília relatou que alguns jovens 
consideraram algumas premiações como prêmios de consolação, pois não foram merecidos. 
Batata lamenta que outros chefes que fizeram reclamações não tenham comparecido à 
reunião de avaliação, e lembra que o objetivo do Distrito ao promover o encontro era 
conhecer os erros para poder corrigi-los. Lecão comentou que há duas posições sobre o jogo: a 
dos jovens e a dos escotistas. Quanto aos jovens, diz que todos aprovaram e deram nota 10. 
Os escotistas se dão nota 9. Michael pediu a palavra, representando o Tiradentes. Sobre 
pontuação, falou que houve um problema com um único chefe do Tiradentes; em relação à 
grade de pontuação, julgou que os primeiros colocados não eram os merecedores; quanto ao 
rapel, disse que no começo da atividade não foi dito que deveriam conferir pontuação; quanto 
às bandeirolas, sugeriu que deveriam proceder como no Elo: premiar a patrulha mais animada, 
a mais educada. Cedric lembra que o requisito de as patrulhas terem no mínimo 4 integrantes 
não foi seguido a risca, que havia uma patrulha com três, no entanto julgou que aquela havia 
sido a melhor. Batata lembra que alguns jovens informaram que chegariam depois e que 
outros grupos avisaram que estavam em menor número, entretanto ele não podia dispensar a 
patrulha na hora por um dos elementos ter faltado. Lembra que na inscrição foram barrados. 
Batata considera ainda ter sido muito positiva a confraternização do final (fogo de conselho), e 
julga que poderiam ter oferecido um lanche mais robusto. Michael pede novamente a palavra 
e, continuando, discorda do Lecão, dizendo que as patrulhas percebiam o que as outras 
estavam fazendo. Viram que patrulhas que fizeram 3 nós venceram as que fizeram 10, o que 
os desmotivou. Michael considera que o único problema foi a pontuação, mas lembra que só 
um chefe reclamou. Luiz pede desculpas pelos erros e sugere uma votação para saber se a 
organização deve ou não rever a premiação da atividade e premiar novamente os 3 primeiros. 
Batata lembra que houve critérios diferentes de avaliação nas bases. Sugere que a premiação 
deva ser refeita para aqueles que reclamaram. Luiz sugere: ou corrige só as bases 4 e 7 ou 
corrige-se todas. Lecão entende que não deve ser corrigido nada. Luiz lembra que as 
bandeirolas de eficiência só serão confeccionadas no ano que vem. Batata reitera o que foi 
dito por Michael, dizendo que as patrulhas disputaram juntas, sabiam quando tinham se saído 
melhor e que se sentiram injustiçadas vendo vencedora uma patrulha que teve um 
desempenho pior. Cedric e Ercília acham melhor não corrigir a pontuação. Nenhum escotista 
votou para que toda a pontuação seja corrigida.  Luiz ainda lembra que se a pontuação de 
todas as bases for corrigida a patrulha Jacaré poderá continuar sem bandeirola. Batata lembra 
que a intenção da organização era que todas as patrulhas fossem premiadas. Considera então 
que a patrulha Jacaré deve receber uma bandeirola, nem que seja uma diferenciada, pois ela 
foi prejudicada por um equívoco da organização (de quem estava pontuando). 
Batata julga que deve-se ir ao Tiradentes e entregar a bandeirola à Jacaré. Michael concorda. 
Colocou-se ser necessária a revisão do critério de pontuação, de modo geral, para que nas 
próximas atividades e especialmente no próximo grande jogo haja uma atenção maior quanto 
ao critério de avaliação. Fica decidido, então, que corrige-se a pontuação da base 7 e que a 
patrulha Jacaré deverá receber uma bandeirola de mérito. ------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
 



Não havendo outras manifestações, foi feita a cerimônia de saudação à Bandeira Nacional 
conduzida por Luiz e oração de encerramento por mim, e a reunião foi encerrada 
pontualmente às 20:00 horas pelo Coordenador do Ramo Escoteiro. --------- 
 
Sem mais, eu, Janete Costa Marques, lavro esta ata. -------------------------------------------- 


