
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRANDE JOGO ESCOTEIRO/SÊNIOR 2010 
 
Data e Local: 11 de Setembro 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 (Luiz), Assistente de Tropa Sênior Araguaçú - Cedric Medina (Cedric), 
Assistente de Tropa Escoteira Araguaçú – Ercília Rodrigues (Ercília), Diretor Técnico Araguaçú – 
Alcino Antônio da Conceição (Alcino), Assistente de Tropa Quarupe - Janete Marques (Janete), 
Chefe de Seção Escoteira Quarupe – Priscila Fernanda da Silva (Priscila), Assistente de Tropa 
Quarupe – José Carlos Vieira Filho (Juca), Diretor Técnico Tabapuã – Alexandre Fejes (Lecão), 
Chefe de Seção Escoteira Tabapuã – Pedro Henrique Fejes (Pedro), Assistente de Tropa 
Tiradentes – Tico (Tico), Assistente de Tropa Tiradentes – Michael (Michael), Diretora-
Presidente Araguaçú – Ruth Capinam Sanção (Ruth), Chefe de Seção Escoteira Araguaçú - 
Lorena I. M. G. Francisquini (Lorena), que por votação foi nomeada Secretária de reunião. ------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Às 18:40, Luiz abriu a reunião, sendo realizada a saudação à Bandeira Nacional conduzida por 
ele, e a oração inicial conduzida por Priscila.-------------------------------------------------------------------- 
 
1. Justificativa de ausência: Foi justificada a ausência do Diretor-Presidente do 9º Distrito, 
Robson A. de Moraes (Robson) que por compromisso na seção e posterior compromisso 
pessoal, não pôde comparecer.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Apresentação dos presentes: Foi realizada uma rápida apresentação pessoal de cada um 
dos presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Agenda da reunião: A agenda foi adequada aos assuntos relacionados à atividade proposta, 
com temas específicos a serem passados aos Chefes e Assistentes de Seções Escoteira e 
Sênior. Os tópicos da mesma seguem registrados a partir do item quarto em sua ordem de 
discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Apresentação do Grande Jogo 2010: A proposta principal é fazer com que os escoteiros 
sejam vistos na região, de forma a mostrar a cara do Movimento Escoteiro. O tema pré-
definido deste ano “Centenário do Escotismo no Brasil”. Luiz colocou o tema em votação e o 
mesmo foi aclamado por unanimidade. Foram apresentadas as propostas de logo. Serão 
colocados três modelos à disposição pela internet no blog do distrito, e serão eleitas por 
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Área de atividade: A proposta é privilegiar os grupos da área da Pompéia. Foi feita uma 
caminhada no local pelo Robson e Luiz. Foram pré-selecionados alguns locais para paragem de 
apoio (banheiro/alimentação/etc.). Foi levantada a hipótese de utilizar as escolas como 
pontos/bases. Apresentou-se o mapa da atividade, com as indicações de locais interessantes 
para bases. Cedric pediu a palavra e sugeriu o SESC como local para atividades. Lecão 
adicionou que a escola na sede do Tabapuã fica a disposição para a atividade. Lecão adicionou 
que um local interessante para realização de atividade seria próximo à sede da MTV, visando 
uma possível maior visibilidade, havendo inclusive um contato com um responsável de lá. Foi 
passado o mapa para conhecimento de todos, para posteriores sugestões de locais de 
atividade. Luiz se comprometeu a enviar o mapa a todos por e-mail.------------------------------------ 
 
6. Dados da atividade: Os dados principais da atividade são os que seguem marcados:------------ 

• Participarão os Ramos Escoteiro e Sênior, sendo necessário um mínimo de 5 elementos 
por patrulha participante. ---------------------------------------------------------------- 



• A alimentação será de responsabilidade dos jovens. ---------------------------------------------- 

• A locomoção dos jovens será realizada a pé. ------------------------------------------------------- 

• Taxa de 15 reais por jovem, estando inclusos o distintivo do evento, certificado e uma 
“mochilinha” com itens necessários/auxiliares ao cumprimento das tarefas dos jovens. 

• Taxa de 5 reais por adulto, estando inclusos o distintivo do evento e o certificado. ------ 

• Data de realização (ainda pendente) de 23 de Outubro ou 20 de Novembro. -------------- 

• Data limite de inscrição: 14 de Outubro. ------------------------------------------------------------ 

• Reunião geral de fechamento: 18 de Outubro. ---------------------------------------------------- 

• Reunião de avaliação do evento: 06 de Novembro. ---------------------------------------------- 
 
7. Considerações sobre a atividade: Lecão pediu a palavra, pedindo alteração da data de 23 de 
outubro para 24 de outubro, devido o aniversário do grupo Tabapuã. Flávia do Tiradentes 
apontou o problema de não poderem fazer atividades seguidas. Ficou pendente para que cada 
grupo envie a sua disponibilidade para a realização da atividade. Foi sugerido então que seja 
realizado o aniversário do Tabapuã na mesma data do Grande Jogo. Caso essa proposta seja 
aceita, o valor da taxa de participação do jovem seria aumentada em 5 reais, totalizando 20 
reais ficando, então, inclusos um lanche/cachorro-quente/bebida para o jovem e participação 
na festa do Grupo. Lecão consultará sua diretoria e enviará resposta por e-mail. Luiz pediu 
sugestões de base para o evento sendo que o número de bases será definido conforme o 
número de participantes. Inicialmente o número trabalhado é de seis bases. Não será 
obrigatório que todas as patrulhas passem em todas as bases: a idéia é que eles tenham um 
caderno de patrulha, para que eles possam escolher as bases que lhes interessarem. Como 
incentivo será realizado o esquema de moedas. Bases como rapel, valeriam menos moedas, e 
bases como de plantio valeriam mais. Uma possibilidade levantada é o limite de patrulhas por 
base, para não haver muitas patrulhas paradas em um único lugar. Foi levantada a idéia de que 
a base de rapel seja feita com horário programado, a fim de não haver atropelamento de 
patrulhas. Sobre a divisão de bases, Araguaçú apontou a possibilidade de assumir a 
responsabilidade de uma base; Quarupe indicou que assumirá duas bases; Tabapuã e 
Tiradentes ficaram de passar o número que poderão assumir na atividade. Ficou definido o 
envio por e-mail de quais bases serão escolhidas pelos grupos, e a indicação de onde desejam 
realizar as bases com base no mapa que será enviado. Solicitou idéias de atividades extras para 
o evento. Apresentaram-se muito rapidamente as tarefas já definidas. Ficaram em aberto o 
local da abertura, data de realização (pendente de confirmação do Lecão), envio de sugestão 
de bases e tarefas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo outras manifestações, foi feita a cerimônia de saudação à Bandeira Nacional 
conduzida por Luiz e oração de encerramento por Flávia, e a reunião foi encerrada às 20:26 
horas pelo Coordenador do Ramo Escoteiro. ------------------------------------------------------------------ 
 
Sem mais, eu, Lorena Iara Marques Garcia Francisquini, lavro esta ata. ------------------------------- 


