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APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2.0 - SETEMBRO DE 2021
 

      Desde a implantação do Protocolo de Retorno para as atividades presenciais na Região do Rio
Grande do Sul, houve muitas mudanças no cenário no qual vivemos. Sendo assim, faz-se necessária a
atualização de nossas diretrizes. Esta versão do Protocolo de Retorno se adéqua à normatização da
Diretoria Executiva Nacional dos Escoteiros do Brasil e aos decretos e portarias do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul até o momento.
      Mantemos nesse protocolo o espírito que nos motiva a seguir cuidando dos nossos associados.
Espírito esse incansável que é também uma homenagem a Mário Miguel da Rosa Muraro, que como
nosso guia, presidente da UEB-RS e escotista, tanto lutou por isso. Segue abaixo a mensagem que,
intocável, nos faz acreditar que o que fizemos e estamos fazemos é para tornar o mundo melhor.

 
MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE RETORNO 

ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REGIÃO ESCOTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

        Meus irmãos, minhas irmãs;
        Senhores pais ou responsáveis legais;
        Senhores representantes dos Poderes Públicos Constituídos.
 
      O Movimento Escoteiro possui mais de um século de existência. É um movimento educacional de jo-
vens para jovens, com a participação de adultos voluntários e tendo por objetivo final a formação de uma
cidadania ativa mediante o desenvolvimento pessoal de cada integrante.
    Desde 1907, o Movimento Escoteiro enfrentou inúmeras dificuldades, recessões econômicas, duas
Guerras Mundiais, catástrofes das mais variadas espécies, e sua permanência decorreu da capacidade
de cada um de seus membros em superar essas crises e  adaptar-se às realidades comportamentais que
se sucederam. 
     O enfrentamento à COVID-19 é atualmente o desafio social mais severo e o escotismo demonstra a
mesma força com que superou as demais calamidades sociais.
      A pandemia nos fez repensar várias formas de agir e, mesmo diante das dificuldades, sempre fomos
capazes de criar, adaptar, reerguer e fazer o “novo”. Durante o desafio atual, tal qual em outras épocas e
formas de calamidade, o escotismo põe à prova sua capacidade em desenvolver mecanismos de
superação, mediante a reconhecida resiliência frente às adversidades, atuando com o fim de cumprir
nosso propósito.
      Nestes 113 anos de existência,  nunca sucum-
bimos frente ao que enfrentamos, e não será este 
desafio que nos impedirá de seguir em frente. 
      Como nos ensinou Baden-Powell (BP) através 
da Lei Escoteira, o “Escoteiro  é alegre  e sorri nas 
dificuldades”. 
      Assim agimos, sorrindo, cantando, lembrando 
que  nada  persiste  para  sempre  e  que  nenhum 
problema  é  grande  em  demasia  para  que  as 
pessoas  de  boa  vontade  não possam enfrentar 
e superar. 

Protocolo de Retorno
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       Igualmente, não podemos deixar de pensar e cuidar de nossa saúde pessoal pois, sem ela, não sere-
mos capazes de auxiliar nossos familiares, amigos e sociedade em geral. A prevenção pessoal e coletiva,
bem mais que uma precaução, é imposição para o bem da sociedade global, possibilitando a segurança
mínima até o desenvolvimento de mecanismos científicos capazes de minorar as consequências da
doença.
      Olhar o presente tendo por referência as experiências do passado, refletir e planejar o futuro é obri-
gação de gestores e responsáveis pelos jovens de nossa sociedade. Bem mais do que palavras, nossas
ações constituem a educação pelo exemplo e, a isso devemos primar.
     Neste peculiar momento, emerge  a publicação deste Protocolo Regional para fins de orientação e
acompanhamento do retorno das atividades presenciais, no âmbito da Região Escoteira do Rio Grande do
Sul. Lembramos que as atividades presenciais permanecem suspensas, até deliberação institucional e o
cumprimento das disposições deste documento.
       Este documento constitui-se em uma ferramenta aberta e em permanente (re)avaliação, procurando
acompanhar as melhores e mais adequadas práticas e decisões legais, bem como orientações das
entidades de saúde competentes. 
      O retorno será por decisão final da Unidade Escoteira Local (Grupo Escoteiro ou Seção Autônoma),
considerando suas peculiaridades em relação às medidas de prevenção e compreensão do momento
certo de assim proceder. De igual forma, os associados possuem a plena liberdade de definir o momento
de seu retorno presencial, não podendo ser obrigados e nem terem prejuízo em suas progressões
pessoais. Cabe aos Escotistas e Dirigentes o papel de inovar e garantir a aplicação do Projeto Educativo
dos Escoteiros do Brasil com a finalidade de continuar nossa atuação como cidadãos presentes e futuros.
     Temos plena e total confiança na capacidade de todos em superar, adaptar, adequar e evoluir nas
crises. Elas nos dão a força e o conhecimento para crescer Sempre. O Alerta em cada um de nós traz a
força de superação que aprendemos com a vida e com o escotismo, o que nos potencializa na resiliência.
      Nesta convicção da capacidade plena e intenção de voltarmos a nos encontrar, rever amigos, fami-
liares e irmãos escoteiros, convido-os a compartilharem conosco este documento e suas orientações,
mostrando que somos Verdadeiros Lobinhos e Lobinhas, Escoteiros e Escoteiras, Seniores e Guias,
Pioneiros e Pioneiras, Escotistas e Dirigentes, pois Juntos Somos Mais Fortes.

Sempre Alerta para Servir o Melhor Possível.
    

 
 Mário Muraro

 

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19



5

PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
DA REGIÃO ESCOTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

      Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio das normativas publicadas,  Decreto
Estadual Nº 55.882, de 15 de maio de 2021 e seguintes, Plano de Contingência Estadual e demais que
dispõem sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle do COVID 19, este protocolo
determina medidas a serem observadas na realização de atividades presenciais no Estado;
     Considerando as orientações do Mapa de Identificação de Riscos para contaminação pelo COVID-19;

curta duração = menos de 15 minutos; 
contato prolongado = mais de 15 minutos;
pouca aglomeração = 5 pessoas ou menos em 10 metros quadrados; 
muita aglomeração = 6 pessoas ou mais num espaço de 10 metros quadrados.
sempre pressupondo uma distância de 2 metros entre as pessoas em “pouca aglomeração de pessoas”, o que não é mais possível
quando há muita aglomeração de pessoas;
sempre será preferível atividades ao ar livre. Num espaço fechado, a ventilação será fundamental. O elemento de maior prevenção da
transmissão: ter uma correnteza de vento no espaço com janelas e portas abertas. Deve-se evitar ambientes fechados, mesmo
grandes, pois o aerossol emitido durante a fala de uma pessoa pode ficar suspenso no ar até por 20 minutos se o ar estiver parado.

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19
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       Considerando a premissa básica, composta da preservação da saúde dos associados e das pessoas
que compõe o círculo de convivência sócio-afetivo de nossos associados;
     Considerando, ainda, quanto à necessidade de ser estabelecido um protocolo com procedimentos
mínimos a serem observados pelas Unidades Escoteiras Locais, no âmbito da Região Escoteira do Rio
Grande do Sul, fica estabelecido o presente conjunto de medidas, de observância obrigatória para todas as
Unidades Escoteiras Locais que desejarem retornar às atividades escoteiras presenciais.
       A opção pelo retorno às atividades presenciais ocorrerá por decisão e responsabilidade da UEL (Grupo
Escoteiro ou Seção Autônoma), após a efetiva adoção das medidas de prevenção e compreensão do
momento de assim proceder, desde que com a efetiva adoção das medidas definidas neste Protocolo.
     De igual forma, os associados possuem a plena liberdade para definir o momento de seu retorno
presencial, não podendo ser obrigados e nem terem prejuízo em suas progressões pessoais, cabendo aos
Escotistas e Dirigentes o papel de inovar e garantir a aplicação do projeto educativo dos Escoteiros do
Brasil.

    Apresentamos este Protocolo através de um
fluxograma de processo contínuo a ser cumprido pelas
UELs (Grupos Escoteiros ou Seções Escoteiras
Autônomas). Cada etapa ficará condicionada à conclusão
da etapa anterior, excepcionalmente poderão ser
realizadas concomitantemente, tendo em vista a
segurança dos associados e comunidade. Somente ao
final, com a autorização da Diretoria Regional ou quem
por ela for designada, poderá ocorrer o início das
atividades presenciais nas formas estabelecidas.

Protocolo de Retorno
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                                                      Para  orientar  os  trabalhos  e  repassar  todas  as   orientações  necessárias
                                                      para   as   Comissões,   será  realizado   mensalmente  um   Seminário  Online
                                                     (Webinar) que será levado a efeito pela Comissão Regional de Gestão COVID-
19, aos Diretores Presidentes das UELs, conforme calendário a ser disponibilizado. 
     Na impossibilidade de participação do Diretor Presidente, a UEL deverá indicar substituto entre os
Diretores eleitos, indicação esta que deverá ser encaminhada para o Escritório Regional, para o e-mail
secretaria.rs@escoteiros.org.br em prazo superior a dois dias antes do evento. A participação de, no
mínimo, um membro da Diretoria local é condição para a conclusão da etapa. 
     Nesta apresentação serão repassadas todas as etapas de realização obrigatórias, conforme fluxo
estabelecido, e esclarecidas de dúvidas, bem como a orientação específica da formação das Comissões
Internas COVID-19. Estas Comissões serão as responsáveis por estudar, criar e implantar todos os
processos necessários para o retorno das atividades presenciais.

                                                      As comissões serão formadas nos Grupos Escoteiros por no mínimo três (3) 
                                                   adultos e nas Seções Escoteiras Autônomas por no mínimo dois (02)   adultos.
                                                   Observa-se que não é obrigatória a constituição da COMISSÃO exclusivamente
por membros associados da Unidade Escoteira Local, sendo essa uma oportunidade de captar membros
da comunidade, pais, responsáveis, ex-associados e antigos escoteiros, entre outros, para integrar essa
equipe e posteriormente para atuação constante nas atividades da UEL. 
       À COMISSÃO caberá a aplicação dos critérios estabelecidos neste Protocolo, mediante a confecção do
Plano de Retorno da UEL, observados os requisitos estabelecidos, bem como assegurada sua eficaz
aplicação.
      A COMISSÃO não se desfaz após o início das atividades presenciais. Terá por função o acompanha-
mento das adequações necessárias e a reavaliação periódica dos processos, tendo em vista possíveis
alterações futuras nas diretrizes dos Escoteiros do Brasil e outros órgãos competentes, sendo órgão
interno máximo da Unidade Escoteira Local em relação ao enfrentamento do COVID-19.
     Para orientar esses trabalhos das Comissões, será realizado um seminário (webinar) mensal para fins
de orientação conforme descrições neste documento e em anexo.

                                                      O Seminário Online para os membros das Comissões Internas (Webinar) será 
                                                       ministrado pela Comissão Regional de Gestão COVID-19, conforme calendá-              
                                                        rio a ser disponibilizado em conjunto com o seminário para presidentes.
Nesta apresentação, serão repassadas todas as etapas do fluxograma e esclarecimento de dúvidas, bem
como a orientação específica da confecção do plano de retorno das UELs e as diretrizes para adequação
da sede e das atividades.

                                                                      Constitui este documento e suas etapas as diretrizes vincula-
                                                                  tivas a serem observadas pelas UELs para ocorrer a Autoriza-
ção para o retorno das atividades presenciais. Caso ainda haja alguma dúvida quanto ao exposto
nesse material, entrar em contato com protocolo.covid.rs@escoteiros.org.br

PROTOCOLO DE RETORNO 

     Seminário Online

Presidentes

COMISSÃO
INTERNA
COVID-19

     Seminário Online

Comissões
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                                                  Conforme os itens relativos às Orientações Gerais, de caráter vinculativo e obri-
                                                   gatório, deverão ser constituídos:
                                                   Plano de Retorno às Atividades Presenciais, contendo os  requisitos  referidos 
                                                    nas Orientações Gerais deste material. Esse documento deverá conter a des-
crição detalhada, bem como imagens que comprovem todas essas adequações realizadas pela UEL. 
      Declaração de Verificação e Conformidade, conforme indicações descritas nas Orientações Gerais
deste Protocolo, constitui-se em documento que ateste a realização das etapas necessárias e o assumir da
responsabilidade pelas informações contidas, para comprovação perante à Comissão Regional de Gestão
COVID-19. 
         O Plano de Retorno e a Declaração de Verificação e Conformidade  devem ser encaminhados para o e-
mail protocolo.covid@escoteirosrs.org.br em um arquivo pdf, contendo assinaturas de todos os membros
da COMISSÃO Interna e do Diretor Presidente da UEL.

                                                       Após o  recebimento do  Plano de  Retorno e da Declaração de  Verificação e 
                                                     Conformidade, serão feitas as validações das informações contidas no referi-              
                                                    do documento através da Comissão Regional de Gestão COVID-19. 
        Estando em conformidade com as Orientações Gerais estabelecidas, a UEL receberá a autorização
para iniciar as atividades presenciais. Essa autorização será enviada ao Diretor Presidente através do e-
mail institucional (xxxrs@escoteiros.org.br).
      Caso haja alguma inconformidade, a Unidade Escoteira Local será comunicada para ajuste pela
COMISSÃO regional. Após adequações, os documentos deverão ser enviados novamente à Comissão
Regional de Gestão COVID-19 para nova análise, assim persistindo enquanto não expressamente
aprovados e autorizado o retorno presencial.

Efetivar as medidas de correção necessárias para
adequação das instalações e procedimentos de

prevenção na UEL, em conformidade com potenciais
riscos identificados na elaboração do Plano de
Retorno. Estas adequações constituem etapa
preliminar ao envio do Plano de Retorno para

aprovação regional.

PLANO DE
RETORNO E

DECLARAÇÃO

Adequações

AUTORIZAÇÃO
DA REGIÃO

Protocolo de Retorno
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INÍCIO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

Revisão

                                                                                  Com o recebimento  da  autorização, a UEL  poderá  iniciar as 
                                                                                  atividades presenciais. É importante ressaltar que
os processos permanecerão em constante reavaliação, fazendo assim ajustes necessários 
para adequação a novas diretrizes ou orientações dos Escoteiros do Brasil e determinações 
do Poder Público Municipal. 
        As atividades escoteiras presenciais ficarão vinculadas às medidas de 
distanciamento e controle relacionadas com a indicação do mapa estadual 
e as diferentes determinações no âmbito dos municípios onde estiverem 
localizadas.

                            Diante da  identificação  de  um  caso  suspeito,  este  deve  ser  encaminhado para local de
                            isolamento    através   de  circuitos   definidos  no  Plano  de  Retorno,  confeccionado   pela 
                            COMISSÃO interna da UEL.
         Deverá ser feita comunicação imediata à COMISSÃO interna. Somente após avaliação e confirmação
da possibilidade ou da contaminação, será informado ao restante dos Escotistas, Dirigentes e voluntários.
Recomenda-se extrema discrição, protegendo a identidade e integridade do beneficiário, evitando também
alarme falso e pânico.
        Deve ser reforçada a limpeza e desinfecção das superfícies e materiais comuns utilizados pelo caso
suspeito e da área de isolamento. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados
em duplo saco plástico e resistente e devem ser descartados em locais apropriados, conforme orientações
dos órgãos públicos. 
          Se entende por caso suspeito: pessoa com sintomas gripais, dor de cabeça  constante, perda de olfa-
to e paladar, diarréia, dor lombar, entre outros, e/ou sabidamente em contato com paciente positivado para
COVID 19. 
           A Autoridade da Área de Saúde local deve ser imediatamente informada sobre a situação, orientando
o associado a procurar de forma imediata serviços de saúde credenciados para atender pacientes com
suspeita de COVID-19.
          Deverá ser elaborada uma lista de possíveis contatos do caso suspeito na UEL, para auxiliar o traba-
lho da equipe de saúde. A UEL deverá seguir rigorosamente as orientações da Autoridade da Área de
Saúde local, na finalização do incidente de contaminação. 
    As medidas sanitárias indicadas pelas Equipes da Saúde públicas ou internas deverão ser
implementadas.
           A COMISSÃO interna deverá reavaliar e realizar nova conferência do Plano de Retorno, observando a
conformidade de todos os itens, sob pena de suspensão das atividades.
        Na situação de caso suspeito em índice superior a 20% (vinte por cento) dos associados envolvidos
nas atividades presenciais, considerando este percentual por ramo ou linha, as mesmas DEVERÃO SER
IMEDIATAMENTE SUSPENSAS (entende-se por Imediatamente a suspensão no mesmo dia de detecção
dos casos suspeitos). 

PROTOCOLO PARA 
CASOS SUSPEITOS

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA VERIFICAÇÃO NO  
PROTOCOLO GERAL DE RETORNO 

 
        Este documento foi preparado como um modelo padrão mínimo, no qual a Unidade Escoteira Local
(UEL) poderá acrescentar elementos conforme adequações locais. É imprescindível que sejam cumpridas a
lei, as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público e as Resoluções Nacionais e Regionais dos Escoteiros do
Brasil em relação à prevenção da COVID-19. 
        O material será usado como preparação para o retorno das atividades presenciais e para gerenciar
riscos contínuos, devendo ser reavaliado a cada período máximo de 20 dias pela COMISSÃO interna.  
        Todas as avaliações de risco e planos de ação devem ser assinadas pelos membros da COMISSÃO
interna, que serão os responsáveis diretos, e pelo Diretor Presidente ou, no seu impedimento, pelo Diretor
designado. 

1 - Preferencialmente utilizar de reuniões à distância por meio de aplicativos virtuais. Se não puderem ser
evitadas as reuniões presenciais, devem manter as distâncias e precauções recomendadas. Reuniões de
escotistas, Indabas, conselhos de pais e outras reuniões de adultos estão autorizadas seguindo todas as
recomendações de cuidados citadas nesse protocolo.

2 - Manter diálogo individual e coletivo com jovens e familiares (através do telefone ou plataformas
digitais), proporcionando acolhimento com o intuito de identificar necessidades, de orientação e de
encaminhamento a profissionais da saúde. Transmitindo informações sobre a COVID-19, (protocolos,
equipamentos, tratamentos) seguindo orientações publicadas em órgãos oficiais, observando as
resoluções dos Escoteiros do Brasil, evitando ambiguidades que possam aumentar a ansiedade e o pânico,
ou apresentar comportamentos de negação.

3 - Nenhum associado pode ser obrigado a regressar às atividades presenciais. Aqueles que retornarem,
não podem ser obrigados à participação em qualquer atividade, jogo, ou mesmo na reunião se sentirem
qualquer insegurança. Deverá ser garantida a progressão pessoal de todos associados, pelos meios
adequados à situação individual.

1 1
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4 - Conforme orientações do Protocolo dos Escoteiros do Brasil para retorno das atividades escoteiras
presenciais, determinar o distanciamento físico de 2 metros entre os participantes independentemente do
local onde estará sendo realizada a atividade e, inexistindo ambiente adequado e perfeitamente arejado
(janela e porta abertas) ou espaço ao ar livre não é permitido a realização de atividades ou reuniões
presenciais, sob qualquer forma. A sugestão inicial é retomar as atividades de forma escalonada por Seção
ou Ramo, conforme a realidade de efetivo e o espaço físico de cada UEL.

5 - Deverá ser feita análise de ocupação do espaço ofertado em cada UEL considerando o número de
pessoas envolvidas nas atividades, observadas disposições neste documento.  Se as condições de espaço
físico e densidade de ocupação exigirem, deverá ser estabelecido plano de utilização das áreas
identificadas mediante diferenciação de dias ou horários (por ramo ou dentro do próprio ramo). 

6 - Efetuar marcações e sinalizações, nas áreas internas e externas, para indicar o fluxo unidirecional
(pontos de entrada e saída). "Siga os sinais de pegada ou setas" no chão, inclusive sinalizando os bancos
com fitas para marcar o distanciamento necessário.

7 - Diminuir o fluxo de voluntários e jovens entre os diversos ambientes da UEL. Ex: apenas membros de
cada Seção transitam, em número permitido, nas suas dependências. Regulando e limitando o uso de
áreas comuns da Unidade (salas de aula, almoxarifados, secretaria, cozinha, entre outros) respeitando a
necessidade de 3 metros quadrados para cada membro nas respectivas áreas. Proibir aglomerações em
locais confinados. 

8 - Providenciar que higienizadores e produtos de desinfecção (sabão, álcool em gel e toalhas de papel)
estejam disponíveis em quantidade proporcional e posicionamento adequado. Garantir a existência de
produtos de limpeza (álcool 70% e desinfetantes com quaternário de amônio) disponíveis em todas as
áreas de trabalho. Todos os banheiros deverão estar equipados com toalhas de papel e sabonete liquido,
com verificações regulares para garantir que os itens sejam reabastecidos. Garantir que os locais sejam
limpos com produtos adequados antes, durante e após as atividades, especialmente os locais mais
movimentados que potencialmente possam estar contaminados. Usar luvas para manuseio de materiais
suspeitos de contaminação, primeiros socorros ou limpeza, sem excluir os demais usos para fins de
higiene.

1 2
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9 - Em dias de chuva, sugerimos que não sejam realizadas atividades presenciais, salvo na existência de
espaço coberto amplo o suficiente, conforme regras estabelecidas neste documento. Sugere-se que para
espaços menores, seja reduzido o número de participantes para que atenda ao estabelecido.

10 - O deslocamento dos participantes para o local das atividades, deve ser realizado evitando
aglomerações. Estabelecer rotas mais adequadas e seguras, organizando chegadas escalonadas das
Seções por horários e com intervalos entre si.

11 - Determinar o uso obrigatório de máscaras faciais cobrindo nariz e boca para todos os associados ou
pais/responsáveis presentes, durante toda a atividade presencial escoteira. Cada participante deve ter
máscaras em quantidade suficiente para serem substituídas em caso de necessidade e orientações de
prevenção, distribuindo as máscaras arrecadadas para aqueles que não possuam recursos, se for o caso.

12 - Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis pulseiras e relógios.
Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

13- Para se ter acesso a todas atividades deve ser utilizado álcool em gel e medir a temperatura dos jovens
e adultos antes da entrada na UEL (devem ser utilizados termômetros de tecnologia infravermelha, com a
medição de temperatura na região frontal, punho ou no conduto auditivo externo para evitar o contato e
possível contaminação). Se algum dos beneficiários estiver com temperatura acima de 37,8 graus ou com
sintomas respiratórios sugestivos de virose, dor de cabeça, diarreia ou outros sintomas digestivos, deve ser
orientado a procurar um serviço especializado para averiguar a possibilidade de contaminação. 

14 - Devem ter disponíveis e tratados como material de primeiros socorros em caso de necessidade:
termômetro infravermelho de reserva, luvas descartáveis, máscaras descartáveis e álcool em gel. 

15 - Determinar que haja pessoal e local previamente definido para acolher quem manifestar sintomas já
estando em atividade presencial, observando para que o isolamento seja feito de imediato e de modo a não
expor o caso suspeito. 

16 - Deve estar disponível veículo para eventual deslocamento urgente totalmente higienizado em seu
interior, com motorista habilitado. 

17 - Desenvolver jogos que sejam aplicáveis sem contato entre os participantes, assim como tarefas que
possam ser feitas por partes e depois conectadas. As Equipes regionais da área de Métodos Educativos
disponibilizam Fichas de Atividades que contemplam estas situações. Utilize o material disponível.

18 - Objetos tais como lápis, tesoura, cordas, material de sapa, entre outros
de uso comum, não podem ser compartilhados. Deve ser providenciado em
quantidade suficiente para que cada participante tenha o seu material. 

19 - Os beneficiários devem ser orientados a levar lanche individual,
preparado em casa. Identificar se algum jovem ou voluntário terá
dificuldades em providenciar lanche individual e procurar alguém que possa
fornecê-lo, também acondicionado de modo separado. Cada participante
deve ter sua caneca/copo, cantil ou garrafinha para água adequadamente
identificados. Em nenhuma hipótese devem ser trocadas ou
compartilhadas.
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Aferir a temperatura de todos os participantes na chegada ao local. 
Utilizar máscaras de proteção individual, cobrindo boca e nariz, durante toda a atividade. 
Pessoas com temperatura acima de 37,8º não devem participar das atividades e nem permanecer no local.
Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis pulseiras e relógios; 
Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços; 
Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 
Acompanhamento de cada pequeno grupo preferencialmente sempre pelo(s) mesmo(s) adultos(s). 
Os locais devem ser verificados e aprovados pela diretoria e comissão interna, bem como garantir todas as
condições de segurança, higiene, distanciamento, proteção, etc. 
Utilizar transporte próprio/ familiar (veículos particulares de uso individualizado - não partilhado entre grupos
familiares distintos). 
Evitar transporte coletivo (transporte público, vans, ônibus). 
Garantir a existência de material de campo em quantidade suficiente para a separação física dos integrantes -
jovens e adultos. 
Todo o material coletivo de campo deverá ser usado individualmente, com higienização do mesmo antes, durante
e depois de cada utilização. 
Deverão ser observadas todas as normas de segurança conforme determinadas pelos órgãos de saúde e por
esse protocolo. . 
O horário da chegada e saída no local, deve ser no mesmo dia da atividade, ou seja, ninguém deve permanecer
fora desse período. 

20 - Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços; 

21 - Em caso de visitas para novas associações, vistorias ou demais necessidades, garantir que
orientações sobre distanciamento social e higiene sejam repassadas a todos os visitantes, bem como
observar as condições do item seguinte. 

22 - Deve ser providenciado protocolo especial de proteção para o associado em Grupo de Risco em todas
as atividades presenciais.

23 - Em atividades comunitárias todos os participantes deverão estar utilizando os Equipamentos de
Proteção Individual (no mínimo máscaras e luvas), com o distanciamento seguro entre eles, bem como
utilização de álcool 70% para higienização.

24 - As cerimônias escoteiras estão autorizadas desde que sejam realizadas com um número reduzido de
participantes, como, por exemplo, o Chefe de Seção, um membro da Diretoria do Grupo,
matilha/patrulha/clã e o pequeno núcleo familiar. Não deve haver nenhum contato físico entre adultos
voluntários e jovens. Pessoas do grupo de risco ou com sintomas de COVID-19 não devem participar das
cerimônias. 

25 - Permanecem proibidas as atividades presenciais distritais ou regionais, bem como atividades
envolvendo mais de uma Unidade Escoteira Local, até expressa liberação pela Diretoria Regional. 

26 - Atividades externas - A realização de atividades externas, tais como excursões, caminhadas, passeios,
atividades culturais, etc. estão permitidas para todos os ramos, desde que sejam consideradas as
orientações dos órgãos de saúde do seu município, as orientações de segurança quanto ao
distanciamento social e demais procedimentos. Reforçamos que a prioridade é que se realizem atividades
ao ar livre pois os estudos de evidência tem mostrado que as principais fontes de contato são ambientes
fechados e sem ventilação. 
Neste quesito reforçamos alguns dos itens:

1 4

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19



1 5

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19

Aferir a temperatura de todos os participantes na chegada ao local. 
Utilizar máscaras de proteção individual, cobrindo boca e nariz, durante toda a atividade. 
Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços; 
Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis pulseiras e relógios. 
Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 
Barracas devem ser de uso individual; 
Acompanhamento de cada pequeno grupo preferencialmente sempre pelo (s) mesmo (s) adultos(s). 
O local deve ser verificado e aprovado pela diretoria e comissão interna, bem como garantir todas as condições de
segurança, higiene, distanciamento, proteção, etc. 
O uso de transportes públicos deve ser evitado. 
Em caso de necessidade do uso de transportes, estes deverão ser transportes próprios / familiares (veículos
particulares de uso individualizado - não partilhado entre grupos familiares distintos). 
Cozinhas com acesso restrito para 2 ou 3 pessoas que devem fazer as refeições de todos os participantes. Luvas
plásticas devem ser utilizadas ao servir. 
Respeitar o distanciamento (4m²) durante as refeições. 
Todo o material coletivo de campo, deverá ser usado individualmente, com higienização do mesmo antes, durante e
depois de cada utilização, com exceção da barraca que é de uso individual. 
Deverão ser observadas todas as normas de segurança conforme determinadas pelos órgãos de saúde e por esse
protocolo. 
O horário da chegada e saída no local devem ser claramente definidos, ou seja, ninguém deve permanecer fora
desse período. 

27 - Acampamentos com pernoite - As atividades com pernoite estão permitidas somente para os Ramos
Escoteiro, Sênior e Pioneiro. O local deve ser adequado e oferecer todas as condições de saúde e segurança,
bem como deve ser checado e aprovado pela diretoria da UEL. Devem ser seguidas as regras de segurança e
higiene, considerando as orientações dos órgãos de saúde do seu município, as orientações de segurança
quanto ao distanciamento social e demais procedimentos. 
IMPORTANTE: As atividades com pernoite para o Ramo Lobinho permanecem suspensas. 
Neste quesito reforçamos alguns dos itens:

28 -  Acantonamentos - Dadas as condições de compartilhamento de espaços em ambiente fechado,
recomendamos que acantonamentos não sejam realizados. 



       As UELs que tem seu Plano de Retorno aprovado antes da publicação desse seguem liberadas para as
atividades que constam em seus planos. Para se adequarem, devem apresentar a Declaração de
Adequação que se encontra no Anexo 4, fazendo-o por encaminhamento para o e-mail
protocolo.covid.rs@escoteiros.org.br em um arquivo pdf, contendo as assinaturas de todos os membros
da COMISSÃO Interna e do Diretor Presidente da UEL. Juntamente deve estar anexado a nova versão do
Plano de Retorno com a descrição das adequações necessárias. Após a confirmação por parte da
comissão, esses poderão adotar as novas normas e liberações.
      Destacamos que todos os documentos produzidos são, além de compromissos éticos internos, tam-
bém instrumentos legais, que formalizam a relação jurídica entre os associados, as UELs e os Escoteiros
do Brasil, especialmente quanto à implementação dos cuidados na gestão do COVID-19.
        Os documentos produzidos vinculam a responsabilidade legal dos dirigentes escoteiros não somente
em relação à associação, mas, principalmente, em relação à comunidade, no sentido de comprovar que a
prática do escotismo, neste momento, ocorre dentro de critérios técnicos e preestabelecidos. Com isso,
sugerimos que todos os envolvidos nas atividades escoteiras tenham acesso a eles.
       A vacinação contra COVID-19 é altamente recomendável, para todo adulto voluntário que não apresente
contraindicação médica específica, com a vacina disponível, uma vez que trata-se da única estratégia
sanitária capaz de controlar a atual emergência em Saúde Pública mundial, segundo as evidências
científicas mais recentes
        A COMISSÃO interna e as Diretorias das Unidades Escoteiras Locais (UEL) devem assegurar-se de que
todos os adultos envolvidos no planejamento e aplicação de atividades presenciais, em especial os
Escotistas, conheçam todos os procedimentos recomendados, aplicando-os de modo prudente e eficaz.  
    É fundamental que estas regras mínimas sejam observadas, não se constituindo em limitações
burocráticas ou dificuldades institucionais, mas sim como elementos que podem contribuir para o
desenvolvimento de atividades seguras. 

 
 
 

Emílio Moriguchi
Coordenador Equipe Regional

de Segurança em Saúde
 
 
 
 
 

 Michele Josiane Müller
Diretora Presidente 

 
 

16

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde publica orientações para retomada segura das
atividades. Disponível em: https://www.saude.gov.br. Acessado em 5 de setembro de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. O risco de pegar coronavírus em diferentes ambientes e situações.
Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/o-risco-de-pegar-coronavirus-em-diferentes-
ambientes-e-situacoes/. Acesso em: 16 out. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.139, de 10 de junho de 2013.  Define, no âmbito do Sistema
único de Saúde (SUS), as responsabilidades das esferas de gestão e estabelece as Diretrizes Nacionais
para Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de
Massa. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1139_10_06_2013.html.
Acesso em: 20 out. 2020.

BRASIL, Estado do Rio Grande do Sul. Legislação COVID-19. Disponível em:
https://coronavirus.rs.gov.br/decretos-estaduais. Acesso em: 05 de setembro 2021.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION (BMA). Two metres or one: what is the evidence for physical distancing
in covid-19?. BMJ 2020;370:m3223 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3223 (Published 25 August
2020).Disponível em: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223. Acesso em: 16 out. 2020.

ESCOTEIROS DO BRASIL. Ofício: DEN 274/2021 - Orientações para a retomada das atividades escoteiras
presenciais no contexto da pandemia de COVID19 -https://transformarparacrescer.org.br/protocolo
_de_retorno_e_anexos.php, acesso em 5 de setembro de 2021.

1 7

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19



ANEXO 1
 

FORMULÁRIO DE TRIAGEM COVID-19 PARA 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS

 
Nome do Associado:________________________________________________________
 
Você fez teste para COVID-19 (PCR do cotonete no nariz ou de sangue)?
(    ) Sim.  (    ) Não.
Você foi diagnosticado com COVID-19?
(    ) Sim. Quando? ____________. Você foi liberado pelo médico? (    ) Sim. (    ) Não.
(    ) Não.
Alguém próximo (familiar, colega, amigo) foi diagnosticado com COVID-19?
(    ) Sim.  (    ) Não.
Você ou pessoa com quem convive esteve viajando durante os últimos 14 dias?
(    ) Sim.  (    ) Não.
Você ou pessoa com que convive esteve com pessoa sintomática de doença viral (coriza, dor de cabeça,
dor de garganta, tosse, febre) nos últimos 14 dias?
(    ) Sim.  (    ) Não.
Você possui algum tipo de doença crônica como pressão alta, diabetes, asma, enfisema, doença cardíaca),
ou qualquer outra doença atualmente?
(    ) Sim. Qual(is)______________________________________________________     
(    ) Não.
Você ou pessoa com quem convive teve sintomas como febre, coriza, dor de cabeça, dores no corpo,
dificuldades de respiração, diarreia ou qualquer outro sintoma de doença viral nos últimos 14 dias?
(    ) Sim.  (    ) Não.
Assinale na lista abaixo aquele(s) sintomas que eventualmente você tenha sentido ultimamente e nos
últimos 14 dias.

*Este documento serve para identificar casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Ocorrendo
suspeita ou confirmação, não é permitida a participação nas reuniões presenciais. Esta ficha deverá ser

revisada semanalmente, antes de cada atividade presencial pelas Chefias ou Diretoria.

(   )  Febre (37,8°C ou mais)
(   )  Tosse seca
(   )  Dor muscular (dores pelo corpo)
(   )  Cansaço ou fadiga anormal
(   )  Falta de ar
(   )  Dor de garganta
(   )  Dor abdominal (dor de barriga)
(   )  Diarréia
(   )  Náuseas e/ou vômitos

(   )  Perda de olfato (não consegue sentir cheiro)
(   )  Perda de paladar (não consegue sentir gosto)
(   )  Congestão nasal (nariz entupido)
(   )  Coriza (secreção pelo nariz)
(   )  Formigamento ou diminuição de força nas mãos ou
nos pés
(   )  Confusão mental ou desorientação
(   )  Dor de cabeça
(   )  Não tenho nenhum destes sintomas

18

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19

Assinatura do responsável: _________________________________________________     Data: ______/______/_______.



19

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19

Você fez teste para COVID-19 (PCR do cotonete no nariz ou de sangue)?
- Objetiva saber se já esteve com suspeita de contágio.

Você foi diagnosticado com COVID-19?
- Objetiva saber se já teve Covid e há quanto tempo, assim sabemos se está apto a participar das
atividades com a liberação médica.
Quem já teve deve igual tomar as medidas de segurança. Não há comprovação de que o processo não
possa ser reincidivante.

Alguém próximo (familiar, colega, amigo) foi diagnosticado com COVID-19?
- Objetiva saber se o associado pode estar em fase de contagio e assintomático.

Você ou pessoa com quem convive esteve viajando durante os últimos 14 dias?
- Objetiva saber se o associado esteve exposto a ambientes de fluxo de pessoas, o que pode levar a
contaminação.

Você ou pessoa com que convive esteve com pessoa sintomática de doença viral (coriza, dor de cabeça,
dor de garganta, tosse, febre) nos últimos 14 dias?
- Se a resposta for sim, essa pode haver um processo de contaminação. Com isso, deve-se aguardar para
ter certeza quando ao tempo de exposição a essa pessoa e contato com outros.

Você possui algum tipo de doença crônica como pressão alta, diabetes, asma, enfisema, doença
cardíaca), ou qualquer outra doença atualmente?
- São doenças que podem se agravar se houver associação com doença viral como o Covid. Nesse caso
seja prudente evitar a exposição e não participar das atividades nesse momento.

Você ou pessoa com quem convive teve sintomas como febre, coriza, dor de cabeça, dores no corpo,
dificuldades de respiração, diarréia ou qualquer outro sintoma de doença viral nos últimos 14 dias?
- Se houve sinais de doença viral, mesmo que não diagnosticado, deve aguardar o período recomendado
para poder participar.

Assinale na lista abaixo aquele(s) sintomas que eventualmente você tenha sentido ultimamente e nos
últimos 14 dias.
- Esses são os sintomas mais comuns. Se houve algum deles, deve mante-se sem participar das
atividades. Observar a evolução e caso necessário consultar um médico.



Que Recebi as informações e estou Ciente de todos os riscos referentes a contaminação e a
possibilidade de reinfecção pelo COVID-19;
Que Recebi as informações e estou Ciente sobre a obrigatoriedade de observância das leis e Decretos,
Nacional, Estadual ou Municipal, que regem as atividades presenciais no período de pandemia pelo
COVID-19;
Que Recebi as informações e estou Ciente de todas as informações referentes aos protocolos de
segurança e medidas de prevenção que serão adotadas no desenvolvimento das atividades na Unidade
Escoteira Local;
Que Recebi as informações e estou Ciente que somente será permitida a permanência e participação
nas atividades escoteiras, daqueles que estiverem fazendo uso dos equipamentos de segurança e
adotarem as medidas de distanciamento determinadas pelo protocolo;
Que Recebi as informações e estou Ciente que ocorrendo qualquer sintoma gripal, ainda que não
testado para Covid-19, ou teste positivo no beneficiário ou pessoa de convivência direta com o mesmo,
comunicarei imediatamente à Unidade Escoteira Local e o beneficiário aguardará liberação médica
para retornar às atividades;
Que Recebi as informações e estou Ciente de que a inobservância de quaisquer das medidas de
segurança e proteção estabelecidas pelo protocolo que me foi apresentado, ou, daquelas que vierem a
ser implementadas, inclusive das autoridades públicas, na condição de responsável legal e associado,
estarei sujeito as sanções administrativas previstas no Estatuto dos Escoteiros do Brasil, sem prejuízo
das medidas legais aplicáveis pela legislação vigente. 

ANEXO 2
 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO
PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESCOTEIRAS PRESENCIAIS

 
Eu:_____________________________________________________________________, portador do RG nº:_______________________,
inscrito no CPF sob o nº___________________, residente e domiciliado na cidade de
_______________________________/RS, na (Rua, Av, outro) ____________________________________________________________,
nº_____________, complemento____________________ Bairro:_______________________, CEP:____________________, na
condição de responsável legal,  AUTORIZO o beneficiário ________________________________________
_____________________________________ Registro Escoteiro n°:________________a retornar às atividades escoteiras
desenvolvidas na Unidade Escoteira Local ____________________________________________nº _____(Grupo Escoteiro /
Seção Autônoma, consoante os protocolos e medidas de segurança que me foram apresentados).

DECLARO ainda:

___________________________, _____ de ________________ de 202___.
 

________________________                        _________________________ 
Responsável Legal                                  Diretor Presidente
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ANEXO 3
 

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE
(Este documento deverá ser enviado para a Região Escoteira 

como Requisito para liberação das atividades presenciais)
 

Unidade Escoteira Local: ________________________________________________________ Numeral:______________
Cidade: _________________________________________________________________  Distrito Escoteiro:_____________
Diretor Presidente:_______________________________________________________________________________________
Membros da Comissão Interna: __________________________________________________________________________ 
                                                         __________________________________________________________________________
                                                         __________________________________________________________________________
Número de Associados Registrados: __________________
Estimativa do Número de Associados no Retorno:_________________
Área total para atividades:  ____________________(m²) - Área Livre:   ____________________(m²)
Área Coberta:____________________(m²) - Área Fechada: ____________________(m²)

Itens:                                                                                                                                                               Conforme:

1 - Identificação e estudo das normas da saúde pública e da Escoteiros do Brasil 
que disciplinam a prevenção ao COVID-19.
2 - Levantamento dos dados técnicos de estrutura física do local das atividades 
conforme Protocolo de Retorno.
3 - Apresentação do Protocolo Regional aos Escotistas, Dirigentes e pais/responsáveis.
4 - Verificação das condições dos associados para o retorno das atividades.
5 - Adequação do espaço físico para distanciamento, adequação dos acessos com 
verificação de temperatura, disponibilidade de álcool gel, álcool líquido 70% e quaternário 
de amônio para esterilização de equipamentos e superfícies de uso comum.
6 - Aquisição dos equipamentos de proteção
7 - Treinamento dos Escotistas e Dirigentes para a realização das atividades.
8 - Encaminhamento e recebimento dos Termos de Ciência e Consentimentos 
aos pais/responsáveis e adultos, voluntários ou profissionais.

Cientes da responsabilidade, afirmamos serem verídicas todas as informações acima.

      _________________________, _____ de ________________ de 202___.
 
 

________________________
Diretor Presidente

 
_______________________     ________________________     ___________________   

Comissão                            Comissão                             Comissão

(    )
 

(    )
 

(    )
(    )
(    )

 
 

(    )
(    )
(    )

2 1

Protocolo de Retorno
Comissão Regional de Gestão  COVID-19



ESPECIFICAÇÕES

Número de associados registrados:
Conforme relatório gerado pelo Paxtu 

Estimativa de número de associados para o retorno por ramo:
De acordo com pesquisa levantada juntamente com os pais e responsáveis quanto a disponibilidade dos
beneficiários para o retorno, incluindo não registrados em 2021.
Observar que não há obrigatoriedade para o retorno presencial e que, optando pela permanência em
resguardo, deverão ser asseguradas as atividades para etapas de progressão dos beneficiários, sem
prejuízo em relação aos demais.

Área total: Metragem da área total do imóvel onde serão realizadas as atividades; 
Área livre: Metragem da área livre onde serão realizadas as atividades;
Área coberta: Metragem da área com cobertura onde serão realizadas as atividades;
Área fechada: Metragem da área fechada onde serão realizadas as atividades.

1 - Identificação e estudo das normas da saúde pública e da Escoteiros do Brasil que disciplinam a
prevenção ao COVID-19
Nesse item verificar as legislações e normas administrativas que estejam regulando as atividades
presenciais da Unidade Escoteira, como Decretos nacional, estadual e municipal, Resoluções dos
Escoteiros do Brasil (Nacionais e/ou Regionais), determinações internas  de clube, igreja, escola ou outra
entidade que ceda o espaço físico ou que seja mantenedora. Estude recomendações sanitárias oficiais da
cidade e/ou região da sua UEL. Se possível, destaque equipe responsável por este acompanhamento,
especialmente das normas municipais. Oriente desde o início as equipes no sentido de que, diante de
conflito de normas, deve ser adotada a mais restritiva e conservadora.

2 - Levantamento dos dados técnicos de estrutura física do local das atividades conforme Protocolo de
Retorno
Condições físicas da UEL identificando as áreas e planta baixa do espaço a ser utilizado, bem como o 
 direcionamento do fluxo (entrada/saída), acessos às áreas, áreas de uso comum (banheiros, cozinha,
almoxarifado, entre outros), mesas, cantos de patrulha, etc.

3 - Apresentação do Protocolo Regional aos Escotistas, Dirigentes e pais/responsáveis.
Convocação para apresentação online por plataforma a definir pela COMISSÃO com a apresentação de
todo o fluxograma que se encontra nesse documento, esclarecimentos e confecção de ata com
identificação dos participantes. 

4 - Verificação das condições dos associados para o retorno das atividades presenciais
Análise e atualização das Fichas Médicas individuais de todos os membros da UEL, em especial
identificando necessidades e grupos de risco.
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5 - Adequação do espaço físico para medidas de distanciamento, adequação dos acessos com
verificação de temperatura, disponibilidade de álcool gel, álcool líquido 70% ou quaternário de amônio
para esterilização dos equipamentos e superfícies de uso comum
Identificar e determinar o número máximo de ocupação dos espaços físicos em conformidade com as
normas estabelecidas, determinando as adequações necessárias, com validação das necessidades
verificadas nos espaços destinados às atividades.  Todos os acessos para a área de atividades, incluindo
as áreas abertas, deverão contar com medidor de temperatura e álcool 70% ou quaternário de amônio para
higienização. Sendo possível, os acessos deverão estar separados por entrada e saída. Os equipamentos
de uso comum deverão ser higienizados com álcool líquido 70% ou solução de quaternário de amônio
antes e após sua utilização.

6 - Aquisição dos equipamentos de proteção mínimos
Os equipamentos (medidor de temperatura infravermelho digital, álcool-gel, álcool 70%, quaternário de
amônio e máscaras de reserva) deverão ser de utilização obrigatória durante a realização de encontros
presenciais, por beneficiários ou quaisquer adultos da unidade escoteira, em conformidade com o número
de associados e fluxo deles nos ambientes, respeitando as normas e validações do Inmetro.

7 - Treinamento dos Escotistas e Dirigentes para a realização das atividades
Todos os Escotistas e Dirigentes deverão realizar treinamento sobre procedimentos de higienização,
identificação de casos suspeitos, tipos de atividades diferenciadas a serem desenvolvidas em observância
às medidas de prevenção. A não participação impedirá o faltante de participar das atividades presenciais.
Discuta com os chefes de Seção suas particularidades para a construção do plano de segurança, levando
em conta associados e familiares com risco aumentado de morte por COVID 19. Garanta que as
avaliações de risco não discriminem direta ou indiretamente voluntários e associados, demonstrando que
tratamento diferenciado por razões de saúde objetivas não é uma forma de discriminar. 

8 - Encaminhamento e  Recebimento dos Termos de Ciência e Consentimento aos pais/responsáveis e
adultos, voluntários ou profissionais
Todos os pais ou responsáveis legais dos beneficiários, independente de retornarem ou não às atividades
presenciais, deverão receber o documento Termo de Ciência e Consentimento para Participação em
Atividades Escoteiras Presenciais. Aos beneficiários que participarão das atividades presenciais, é 
 obrigatória a entrega registrando o nome dos mesmos em documento específico (podendo ser em Livro
ou outra forma de registro de Atas)
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ANEXO 4
 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO
(Este documento deverá ser enviado para a Região Escoteira 

como registro da adequação da UEL às novas normas desse protocolo)
 
 
 

Unidade Escoteira Local: ________________________________________________________ Numeral:______________
Cidade: _________________________________________________________________  Distrito Escoteiro:_____________
Diretor Presidente:_______________________________________________________________________________________
Membros da Comissão Interna: __________________________________________________________________________ 
                                                         __________________________________________________________________________
                                                         __________________________________________________________________________

DECLARAMOS para os devidos fins, que recebemos todas as informações e estamos cientes das
alterações contidas no PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REGIÃO ESCOTEIRA
DO RIO GRANDE DO SUL, em sua versão 2.0, publicada em setembro de 2021, bem como, da obrigação de
observância às leis e decretos expedidos pelas autoridades públicas Nacional, Estadual ou Municipal, que
regem as atividades presenciais no período de pandemia pelo COVID-19; 
DECLARAMOS, ainda, estarmos cientes de que a inobservância de quaisquer das medidas de segurança e
proteção estabelecidas pelo protocolo, ou, daquelas que vierem a ser implementadas, inclusive pelas
autoridades públicas, na condição de responsáveis legais, estaremos sujeitos as sanções administrativas
disciplinares previstas no Estatuto dos Escoteiros do Brasil, sem prejuízo de outras medidas legais
aplicáveis pela legislação vigente.

Cientes da responsabilidade, afirmamos serem verídicas todas as informações acima.

      _________________________, _____ de ________________ de 202___.
 
 

________________________
Diretor Presidente

 
_______________________     ________________________     ___________________   

Comissão                            Comissão                             Comissão
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