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PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO 

às atividades presenciais 
Grupo Escoteiro Marechal Rondon – 4º DF 

 

 

Comissão de Elaboração e Acompanhamento do Protocolo de Retorno Seguro para o Grupo 

Escoteiro Marechal Rondon (GEMR) 

Clóvis Sauer – Presidente 

Rudinei Santos – Vice-Presidente 

Felippe Cardelino – DME 

 

Considerando que no dia 11 de março de 2020 a OMS declarou e reconheceu a Pandemia de 
COVID-19; 

Considerando o ofício DEN Nº394/2020 da UEB, de 28 de outubro de 2020, que detalha os 
critérios para a retomada das atividades escoteiras presenciais no contexto da Pandemia de 
COVID-19; 

Considerando o ofício DEN 119/2021 da UEB, de 13 de abril de 2021, que estabelece novas 
orientações para a retomada de atividades presenciais; 

Considerando o protocolo em vigor, estabelecido pela Região do Distrito Federal aprovado pelo 
Escritório Nacional em 10/12/2020; 

Considerando ainda a Resolução 002/2021 da Diretoria Regional; 

A Diretoria do Grupo Escoteiro Marechal Rondon (GEMR)  elaborou este Protocolo de Retorno 
Seguro às atividades presenciais. As normas aqui contidas poderão ser aplicadas pelo Grupo 
assim que sua aprovaçao for concedida pela Diretoria Regional. 
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1. INTRODUÇÃO 
Enquanto durar a Pandemia do novo Corona vírus (COVID-19 ou SARS - CoV 2) o GEMR deve 
manter uma posição ativa no que se refere  segurança e responsabilidade social. 

A qualquer momento as atividades poderão ser novamente paralisadas, principalmente em 
caso de crescimento das curvas de contaminação da população (casos novos e mortes por 
COVID-19) ou baseando-se em parâmentros que venham a ser estabelcidos pela Região. Além 
disso, esta nova suspensão das atividades poderá ser ordenada pelas autoridades Civis ou 
Escoteiras, e deverá ser prontamente  obedecida, mesmo antes de novo pronunciamento 
formal da UEB-DF. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O objetivo deste protocolo é definir regras de modo e garantir que as modificações apropriadas 
na aplicação das atividades escoteiras, no âmbito do GEMR, sejam comunicadas e implementas 
para reduzir o risco de transmissão do novo Corona vírus entre os jovens, adultos voluntários 
(Escotistas e Dirigentes), pais e outros mais que venham a atuar na Unidade Escoteira. As 
atividades não podem, de maneira nenhuma, violar uma ordem de saúde pública. 

A Diretoria do GEMR, em consenso com seu corpo de escotistas, estará liberando suas seções 
para realizarem as atividades de forma, presencial ou hibrida, garantindo assim máxima 
participação de seus membros e melhor aplicação do programa educativo, de acordo com o 
Método Escoteiro. Reforça-se ainda que o retorno às atividades presenciais é totalmente 
OPCIONAL, tanto para os beneficiários (jovens) quanto para os adultos voluntários.  

O retorno de cada membro ativo no GEMR deve ser condicionado ao preenchimento e  
assinatura do Termo de corresponsabilidade e de consentimento livre e informado para 
retorno às atividades presenciais  (anexo 1) por pelo menos um dos responsáveis legais, no 
caso dos jovens, ou pelo próprio adulto voluntário. Deve ainda passar por triagem, com 
frequencia semanal, conforme questionário (anexo 2). Tais documento devem permanecer 
arquivados na Secretaria do GEMR, pelo tempo que a legislação assim estabelecer. 

O GEMR se manterá atento a possíveis demandas de seus associados e de sua Comunidade 
neste momento de Pandemia. Assim que identificados associados/familiares diagnosticados 
com COVID-19 a direção do grupo e seu corpo de escotistas adotará um posicionamento 
proativo e atento, ajudando-os no que for possível, sempre seguindo estritamente as  normas  
sanitárias em  vigor,  com  auxílio  técnico, se necessário, do Comitê Regional de Retorno Seguro 
da UEB-DF.  

Atentos aos interesses da comunidade, as chefias de tropas e alcateias, deverão dar 
conhecimento das programações a serem desenvolvidas aos responsáveis, no prazo mínimo de 
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24 horas, para que esses possam avaliar e encaminhar ou não os jovens para as atividades e no 
caso da opção pelo não encaminhamento, devem informar a chefia.  

Serão suspensas imediatamente e de forma automática as atividades escoteiras presenciais 
sempre que a autoridade sanitária local determinar situação de risco e necessidade de medidas 
mais severas em relação à proteção do contágio pela COVID-19.  

Devido a aplicação do protocolo e a diversidade e dimensão dos cuidados necessários ao 
cuidado e acompanhamento dos jovens nas atividades presenciais que certamente será 
demasiada para a equipe de escotistas, será solicitado aos pais dos beneficiários/jovens que se 
voluntariem para atuarem durante as atividades como orientadores auxiliares à chefia para 
ajudar na aplicação do protocolo e segurança dos jovens. 

Esta solicitação terá como meta, pelo menos 2 adultos nas seções dos ramos Lobinho e 
Escoteiro, e 1 adulto junto ao ramo Sênior e Pioneiro. 

Para TODAS as nossas atividades escoteiras, os seguintes padrões para realização das atividades 
presenciais deverão ser cumpridos: 

3. DISTANCIAMENTO FÍSICO 
Todas as atividades escoteiras no GEMR serão conduzidas ao ar livre, sendo proibidas, até novo  
posicionamento da Direção da UEB-DF, atividades em ambientes fechados. 

As atividades serão desenvolvidas preferencialmente em pequenos grupos (matilhas, 
patrulhas, grupos de interesse), ou toda a tropa, quando tal se fizer necessário ou quando seu 
efetivo estiver reduzido, não caracterizando aglomerações, e sempre acompanhados por 
escotistas fixos e outros adultos necessários para a monitoraçao e auxilio no cumprimento das 
regras protocolares. 

Todas as reuniões e atividades no GEMR deverão ser adaptadas para manter uma distância 
física de pelo menos 2,0m entre os participantes, seguindo o disposto na Letra F do Decreto do 
GDF Nº 40.939, de 02 de junho de 2020. 

Atividades ou jogos que envolvam contato físico não serão realizados, bem como atividades 
com compartilhamento de objetos. 

A regra do distanciamento físico poderá ser quebrada em casos de emergência, para que o 
atendimento seja realizado por um adulto. 

Em todas as situações o contato físico deverá ser evitado, como por exemplo os abraços e o 
aperto de mão escoteiro. Este deve ser substituído pela saudação escoteira e pronunciamento 
do lema de cada Ramo. 
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Em caso de risco de chuva, quando as chances de aglomeração se elevam, a atividade deverá 
ser cancelada, ou caso já esteja ocorrendo, especialmente para os ramos mais jovens (lobinhos 
e escoteiros) deverá se acionar os responsáveis para vir buscá-los. 

No GEMR, devido ao grande espaço exteno disponível, o distanciamento entre os pequenos 
grupos ou tropas são plenamente viáveis e serão considerados na aplicação de todas as 
atividades. 

Quanto ao trânsito dentro da sede, ele será restrito, limitando a delocamentos individuais para 
banheiros, retirada de materias em sala, ou atendimento de secretaria 

Na sede do GEMR temos uma escada para acesso a nível superior, e antes da pandemia este 
era um dos ponstos de maior contato, com a restrição de transito na sede o risco do contato e 
contaminação nesse espaço fica reduzido.  

Quanto as cerimônias de bandeiras, passagens, entregas de distintivos etc todas serão revistas 
e adaptadas, de acordo com orientações da UEB, com vistas a se manter o distanciamento e o 
menor número de participantes. Além disso, os gritos de grupo, tropas e patrulhas serão 
suspensos ou usados de modo reformulado, em princípio da seguinte forma: as formações em 
círculo, ferradura e fila indiana (garantindo o distanciamento social de 2,0 m entre seus 
membros) e a formação por patrulha não será usada até o fim da pandemia;  

No início da atividade, a bandeira já deve estar hasteada, evitando dessa forma que diversas 
pessoas toquem nos objetos (adriça, bandeira, mastro etc.), assim como o arriamento será feito 
pelos adultos 

Cada jovem deverá ter sua própria mochila ou sacola, com pertences pessoais, a qual deverá 
ser guardada em local específico que evite aglomerações.  

4. IDENTIFICAÇÃO DE INDIVÍDUOS EM GRUPOS DE 
RISCO 
Toda a comunidade do GEMR estará ciente das orientações de proteção às pessoas 
consideradas mais vulneráveis ou mais comumente conhecidas como pertencente aos “grupos 
de risco” da COVID-19, segundo as autoridades distritais e/ou federais. Todos aqueles, 
independente se jovens ou adultos voluntários, considerados mais vulneráveis à COVID-19 
serão orientados a evitar participar das atividades presenciais enquanto durar a Pandemia. 

Ressaltamos que não condicionaremos, a nenhum associado, participar de qualquer atividade,  
jogo ou reunião em que este não se sinta seguro. 

Em caso de dúvidas, se um associado pertence ou não ao grupo das pessoas mais vulneráveis 
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à COVID-19, este e a sua família serão encorajados pelo GEMR a procurar orientação dos 
profissionais de saúde que cuidam do mesmo. Desta forma cada associado e a sua família 
poderá tomar uma decisão mais adequada a cada caso. 

Os Associados, jovens ou adultos, que em casa convivem com pessoa(s) vulnerável(is), serão 
recomendados que apenas retornem às atividades presenciais após processo de vacinação. 

A decisão de participar de atividades presenciais, por parte de associado que pertence a grupo 
de risco, seja jovem ou adulto, deverá ser acompanhada de laudo médico autorizando-os. 

Será providenciada a atualização da ficha médica de todos os associados para identificação e 
orientação dos possíveis integrantes dos grupos de vulnerabilidade. 

5. LIMPEZA E HIGIENE 
A diretoria do GEMR, proverá os materiais necessários (desinfetantes, sabão, álcool gel, etc) e 
com apoio dos seus escotistas e pais realizará a higiene, limpeza e desinfecção de seu salão 
com suas grandes mesas (água e detergente), móveis na área administrativa, banheiros e salas 
de tropas.em especial a higienização com álcool das áreas de contato como vaso sanitário, 
válvula de descarga, maçanetas e torneiras. E, lógico, quem utilizou o banheiro deve 
imediatamente lavar as mãos. Os jovens serão orientados sempre a fazerem uso de banheiro 
antes de deslocarem para o GEMR, minizando a necessidade de uso na sede do grupo. 

Também a limpeza e manutençao da higiene nas pias extenas na laterial do predio serão 
redobradas, ficando disponíveis para lavagem de mãos, tendo sabão e alcool em gel 70% em 
quantidade adequada. 

Cada participante deve possuir um kit individual de higiene pessoal, contendo: álcool em gel 
70%, máscaras de proteção individual, material individualizado para realização das atividades 
previstas, tais como garrafa de água, caneca, caderno, lápis/caneta, sabonete, assim como 
qualquer outro material que seja solicitado pela equipe de escotistas responsável pela 
atividade; 

No caso de mais de uma Seção/equipe utilizar a sede no mesmo dia, o ambiente deve ser 
higienizado entre a realização da atividade de um grupo e outro; 

Deve-se observar o intervalo mínimo de 1h entre a saída e a chegada das diferentes 
Seções/equipes num mesmo dia de atividades. 

Recomendamos a todos fazer a troca de roupas, calçados e, material de higiene, antes de entrar 
na residência, depois da atividade, e fazer a limpeza desses itens; 

Para todas as atividades a chefia deve sempre estar portando álcool em gel em volume que 
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possa atender a todos. 

6. AUTOMONITORAMENTO 
A Direção do GEMR garantirá que todos os adultos voluntários, pais, jovens e outros 
participantes da atividade estejam informados sobre os requisitos e riscos associados à 
participação nas atividades presenciais, em sede ou fora dela. 

Todos os membros da comunidade GEMR serão orientados sobre como realizar autoavaliação 
ou a triagem de seus filhos, ou jovens sobre os quais responsáveis, antes de irem para 
atividades, isto é, TODOS AQUELES COM DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19 HÁ MENOS 
DE 14 DIAS, OU QUE ESTEJAM OU TENHAM APRESENTADO SINTOMAS GRIPAIS NOS ÚLTIMOS 
14 DIAS, OU QUE TENHAM TIDO CONTATO PRÓXIMO COM PESSOAS CONFIRMADAS OU 
SUSPEITAS DE ESTAREM INFECTADAS PELO NOVO CORONA VÍRUS, OU COM SINTOMAS GRIPAIS 
NOS ULTIMOS 14 DIAS, NÃO DEVERÃO COMPARECER À ATIVIDADE E SEGUIRÃO AS 
RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA.  

Em casos de dúvidas, o associado não deverá participar da atividade, sendo recomendado que 
consulte um profissional médico de sua confiança para melhor orientação, avisando da decisão 
à Direção da sua UEL. 

Se uma pessoa desenvolver sintomas enquanto participa de uma atividade escoteira, deverá 
ser mantida isolada dos outros participantes e deverá ser providenciada sua remoção do local, 
por conta própria ou por familiares, com recomendação de procurar assistência médica para 
elucidação do caso. 

Uma lista de associados (adultos voluntários e jovens) presentes a cada atividade será mantida 
e disponível no GEMR para fins de rastreamento de contatos, em casa de ocorrência de surtos 
ou suspeita de transmissão dentro da atividade escoteira, de responsabilidade da diretoria 
administrativa.  

7. USO OBRIGATÓRIO DE MASCARAS  
Todos os associados e participantes das atividades escoteiras farão uso de máscara de pano  u 
descartável que cubra o nariz e a boca, conforme Decreto do GDF Nº 40.777, de 16 de maio de 
2020, durante todo o tempo da atividade. 

Só será permitida a retirada das máscaras em casos de alimentação, ingestão de água, líquidos 
ou medicamentos, acidentes ou para sua substituição, seguindo as orientações das autoridades 
sanitárias. Nestes momentos o distanciamento deverá ser ampliado para pelo menos 3 m entre 
os indivíduos. 
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Cada participante deverá portar, antes do início da atividade, o número de máscaras suficientes 
para utilizar durante todo seu desenvolvimento, segundo a norma em vigor editado pelas 
autoridades sanitárias. 

No GEMR haverá disponibilidade de máscaras descartáveis para fornecer aos associados, em 
casos excepcionais. 

8. AFERIÇÃO DE TEMPERATURA 
No GEMR se procederá a aferirição remota da temperatura corporal de todos as pessoas que 
participarão da atividade (termômetro infravermelho), antes do início da mesma, impedindo a 
participação de todos os indivíduos com temperatura igual ou superior a 37,8°C4, sendo 
definidas duas entradas, com fila e distânciamento. 

9. ESCALONAMENTO DE HORÁRIOS 
No GEMR não haverá necessidade de escalonamento de horários de chegada e saída dos jovens 
e familiares, pois serão definidos espaços diferentes para cada seção, já que estamos numa 
área de tamanho considerável e assim, os pais ou responsáveis deixam os jovens na entrada 
principal para aferição de temperatura. Entretanto se fará monitoraçao nestes momentos de 
chegada e saída com vistas a evitar aglomerações. 

A recomendação inicial no GEMR será de que as atividades se realizem em menor período, 
evitando prolongamento de riscos de contato, assim, inicialmente as atividades serão iniciadas 
as 15:00hs e terão seu término as 16:30. 

Em todas as atividades, ao final, a equipe de escotistas e a diretoria farão a avaliação e análise 
dos comportamentos e resultados da aplicação do protocolo pela diretoria, escotistas e pais e 
podendo ser revisto o período de atividades e demais desdobramentos. 

10. CONSUMO DE ALIMENTOS 
A cantina do GEMR, não estará operante neste período de pandemia.  

Como a recomendação para os ramos será realizar as atividades com tempos reduzidos, isto 
permitirá a eliminaçao de consumo de alimentos;  

Caso seja necessária a realização de refeições, a preferência será para refeições prontas e 
individuais (p.ex. lanches industrializados ou frios trazidos de casa, com atenção aos cuidados 
com a conservação deles).  

Se reforçara continuamente junto aos membros presentes que é proibido compartilhar 
comidas e/ou bebidas  e que todos os utensílios deverão ser limpos e/ou desinfetados após o 
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uso. 

Quanto ao consumo de água, e demais liquidos (sucos, chás, leite etc) todos serão orientados 
a levar suas garrafinhas e copos  para uso.  

11. ATIVIDADES 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.  

Serão seguidas as regras de segurança e higiene, considerando as orientações da Sec de Sáude, 
as orientações de segurança quanto ao distanciamento social e demais procedimentos. 

As atividades com pernoite para o Ramo Lobinho permanecem suspensas. 

Será obrigatório o uso de máscaras de proteção individual, cobrindo boca e nariz, durante toda 
a atividade.  

Barracas devem ser de uso individual; 

Acompanhamento de cada pequeno grupo (patrulhas, equipes de interesse etc) 
preferencialmente sempre pelo (s) mesmo (s) adultos(s). 

As questões relativas aos locais e transporte, seguem as mesmas regras descritas em Atividades 
Externas Fora da Sede.  

Cozinhas devem ter acesso restrito para 2 ou 3 pessoas, que irão elaborar de modo centralizado 
as refeições de todos os participantes. Serão usadas luvas plásticas ao servir os alimentos. 

Respeitar o distanciamento (2m) durante as refeições. 

Todo o material coletivo de campo, deverá ser adequado para uso individual, higienizado antes, 
durante e depois de cada utilização, com exceção da barraca que é de uso individual. 

Todas as demais regras deste protocolo, previstas nos encontros presenciais de sede, passíveis 
de aplicação, devem ser considerados. 

*Importante: deve ocorrer a higienização constante dos materiais e equipa- mentos utilizados 
nas atividades. 

12. ACANTONAMENTOS 
Dadas as condições de compartilhamento de espaços em ambiente fechado (baixo 
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distanciamento, pouca ventilação, cobertura com teto baixo etc), os acontonamentos deverão 
ser avaliados caso a caso antes de sua aprovação pela diretoria. 

13. ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 
As atividades comunitárias de relevância do Movimento Escoteiro junto à comunidade como 
campanhas de arrecadação de alimentos, entrega de alimentos para idosos, apoio nas 
iniciativas de vacinação, etc. Estão permitidas. 

Nestas atividades, deverão ser reforçadas as orientações com relação a segurança, higiene e 
distanciamento, e em especial quanto ao uso das máscaras de proteção individual, cobrindo 
boca e nariz, durante toda a atividade. 

A aferição da temperatura de todos os participantes na chegada ao local será feita, à 
semelhança das atividades de sede. 

Acompanhamento de cada pequeno grupo (matilhas, patrulhas) preferencialmente sempre 
pelo(s) mesmo(s) adultos(s). 

As questões relativas aos locais e transporte, seguem as mesmas regras descritas em Atividades 
Externas Fora da Sede. 

Todo o material deve será higienizado, antes, durante e depois de cada utilização. 

Deverão ser observadas todas as normas de segurança conforme determinadas pelos órgãos 
de saúde. 

14. ATIVIDADES EXTERNAS 
A realização de atividades externas, tais como excursões, caminhadas, passeios, atividades 
culturais, etc. estão permitidas para todos os ramos, em sintonia com as recomendações da 
Secretaria de Saúde, as orientações de segurança quanto ao distanciamento social e demais 
procedimentos. Persiste a recomendação constante da Resolução 002-2021 da Região 
Escoteira do DF, para que as atividades sejam suspensas caso a media móvel seja superior a 
1000 casos de contaminação. 

As atividades devem ser avaliadas e aprovadas pela diretoria da Unidade e devem garantir 
todas as condições de segurança, higiene, distanciamento, proteção, etc. 

Serão permitidas atividades externas desde que autorizadas pela UEB-DF, por meio do TAAEC 
(Termo de Autorização de Atividade Externa Compartilhada) e respeitando todos os prazos e 
regras descritas na Resolução Nº 002/2019 da DR/UEB-DF. 
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No planejamento da atividade, todas as regras e cuidados descritos neste Protocolo de 
Retorno, no que couber, deverão ser observados e seguidos. 

Aferição de temperatura será feita no início da atividade. Sendo atividade de longa duração 
duas vezes ao dia. 

Quando da movimentação dos jovens, serão realizadas em pequenos grupos, como matilhas 
ou patrulhas, sendo preferencialmente acompanhados pelo(s) mesmo(s) adultos(s). 

O uso de transporte será de uso próprio/familiar (veículos particulares de uso individualizado - 
não partilhado entre grupos familiares distintos), evitando transporte coletivo (vans, ônibus, 
metrôs) sejam eles públicos ou contratados. 

O material de campo deve ser em quantidade suficiente para a separação física dos integrantes 
- jovens e adultos. 

Todo o material coletivo de campo será adequado para uso individual, com higienização antes, 
durante e depois de cada utilização. 

 

15. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE 
RETORNO SEGURO 
Toda atividade desenvolvida pelo GEMR será monitorada, tanto em nível de pequenos grupos 
(matilhas ou patrulhas) como de seções  ou toda a Unidade, para tanto será estabelecido 
mecanismo de observaçao paralela, com check lists para facilitar as marcaçoes de quebras de 
regras, seja com apoio de chefias adicionais ou mesmo de pais e responsáveis 

Sempre ao encerrar das atividades serão realizadas reuniões curtas de avaliação da chefias com 
seus assistentes e das chefias das tropas com representante da direçao do grupo. Dentre as 
questões a serem colocadas estarão:  

• A chefia conseguiu aplicar as atividades seguindo o Plano de Retorno?  

• Os jovens conseguiram se adequar ao Plano de Retorno?  

• Quais as dificuldades encontradas?  

• O que podemos fazer para melhorar a próxima atividade presencial?  

16. DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO NOS 
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PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO PROTOCOLO 
Uma vez aprovado o Protocolo de RetornoSeguro do GEMR, este será amplamente divulgado 
entre os associados. Em seguida serão realizados encontros virtuais com vistas a sua 
apresentação e treinamento, dos diferentes públicos (Pais e Responsáveis e Jovens). Para os 
escotistas e dirigentes o treinamento será presencial, para que todas as orientações e 
procedimentos sejam testados. 

No primeiro dia de atividade presencial de cada seção, será dado enfoque especial na questão 
comportamental com vistas a prevenção da contaminação. 

Algumas especificidades de procedimentos de seções, como por exemplo retirada e colocação 
de camisas, que neste momento podem ser orientados a usar apenas a camiseta, deverão ser 
avaliados pelos escotistas, que deverão eliminar ou modificar tais procedimentos, de modo a 
minimizar as possibilidades de contatos e consequentes contaminações. 

17. TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CORRESPONSABILIDAE 
DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
O Anexo 1 se refere ao Termo de Corresponsabilidade e Autorização para participação dos 
jovens nas atividades presencias durante o retorno seguro. O GEMR realizará as ações 
necessárias para que  a assinatura de pelo menos um dos responsáveis legais pelo jovem sejam 
providenciadas antes ou no dia da primeira atividade que o jovem participar.  

18. QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM 
O anexo 2 se refere ao Questionário de Triagem que prospecta informações importantes para 
o retorno de jovens e adultos às atividades presenciais, sendo que para maior eficácia e 
controle, algumas questões da triagem serão feitas semanalmente ou sempre que os membros 
se apresentarem no GEMR. 

19. REUNIÕES DE ESCOTISTAS, INDABAS E OUTRAS 
REUNIÕES DE ADULTOS 
O diálogo entre os adultos voluntários do GEMR (escotistas, dirigentes, instrutores etc.) é 
fundamental para uma retomada segura e responsável das atividades presenciais, pois neste 
momento é importante tratar da divulgação do plano de segurança sanitária para todos: 

Privilegiaremos a realização de reuniões virtuais, sempre que possível; 

Caso a reunião de escotistas / Indaba seja realizada presencialmente, será oferecida a opção 
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de acompanhar por meio de transmissão online para aqueles que fazem parte do grupo de risco 
da COVID-19 ou que não puderem estar presentes; 

Será realizada a limpeza constante e periódica dos locais utilizados tais como o salão, a 
copa/cozinha, sala da secretaria e diretoria e sanitários ou outros onde o evento for realizado; 

Todas as demais regras deste protocolo, previstas nos encontros presenciais de sede, serão 
considerados; 

Reuniões virtuais continuam sendo uma boa alternativa para os escotistas organizarem suas 
atividades. 

*Importante: deve ocorrer a higienização constante dos materiais e equipamentos utilizados 
nas atividades. 

20. CONSELHO DE PAIS 
O objetivo principal da reunião do Conselho de Pais é diálogo positivo com os pais e 
responsáveis dos jovens, a manutenção de confiança para o processo de retorno das atividades 
presenciais e reforçar as iniciativas de saúde e segurança adotadas, bem como as orientações 
deste protocolo: 

Privilegiaremos a realização de reuniões virtuais, sempre que possível; 

Caso o Conselho seja realizado presencialmente, será oferecida a opção de acompanhar por 
meio de transmissão online para aqueles que não puderem participar ou façam parte do grupo 
de risco da COVID-19; 

O Conselho de Pais é essencial para que os pais/responsáveis sejam envolvidos e compartilhem 
das estratégias de retomada das atividades presenciais do GEMR; 

Para reunião presencial, será observado um intervalo mínimo de 1h entre as reuniões para 
permitir a correta higienização dos espaços utilizados; 

Será realizada a limpeza constante e periódica dos locais utilizados tais como o salão, copa, sala 
da secretaria e diretorias e sanitários ou outros onde o evento for realizado; 

Todas as demais regras deste protocolo, previstas nos encontros presenciais de sede, serão 
considerados; 

Reuniões virtuais continuam sendo uma boa alternativa para os escotistas organizarem suas 
atividades. 
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*Importante: deve ocorrer a higienização constante dos materiais e equipamentos utilizados 
nas atividades. 

21. ASSEMBLEIAS 
Sendo o órgão deliberativo máximo do Grupo, composto pelos membros da diretoria, os pais 
ou responsáveis, os escotistas e os pioneiros (membros juvenis com idade entre 18 e 21 anos) 
e representação juvenil, conforme previsto no estatuto e no regulamento do GEMR, 

Privilegiaremos a realização de assembleias virtuais, sempre que possível; 

Caso a assembleia seja realizada presencialmente, ofereceremos a opção de acompanhar por 
meio de transmissão online para aqueles que não puderem participar ou façam parte do grupo 
de risco da COVID-19; 

Será realizada a limpeza constante e periódica dos locais utilizados com maior fluxo de pessoas, 
tais como o salão, a copa/cozinha as salas e sanitários; 

Todas as demais regras deste protocolo, previstas nos encontros presenciais de sede, passíveis 
de aplicação, devem ser considerados; 

*Importante: deve ocorrer a higienização constante dos materiais e equipamentos utilizados 
na assembleia 

22. REVISÃO DESTES PADRÕES PARA RETONO ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS 
 

Estes Padrões serão revisados pela Comissão de Retorno Seguro do GEMR  pelo menos a cada 
2 meses ou sempre que necessário, devido às mudanças observadas na evolução da pandemia.  
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Anexo 1 

 

Termo de Corresponsabilidade e de consentimento livre e informado para retorno às atividades 

presenciais na União dos Escoteiros do Brasil – DF 

 

Eu, ______________________________________________________ CPF: ___________________ 

(   ) como responsável, autorizo que o jovem ____________________________________________, 

membro do Movimento Escoteiro na Unidade Escoteira ________________________________ Nº 

_____ /DF participe do retorno às atividades presenciais e,  

( ) como adulto voluntário, Membro do Movimento Escoteiro na Unidade Escoteira 

________________________ Nº _____ /DF, assumo as responsabilidades pelo meu retorno 

presencial e,  

declaro que: 

Tenho ciência da transmissão comunitária do novo Corona vírus, agende causador da COVID-19; 

Tenho ciência de que a participação em atividades presenciais, mesmo com todas as precauções 

tomadas, traz risco de infecção pelo novo Corona vírus; 

O Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) sob minha responsabilidade não apresenta, na data de 

preenchimento deste formulário, nem apresentou nos últimos 14 dias, qualquer sintoma da COVID-

19 e nem de outras Síndromes Gripais; 

Caso o(a) Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) sob minha responsabilidade apresente sintomas de 

COVID-19 ou outros sintomas gripais, não deverá ser enviado às atividades presenciais e, caso 

apresente sintomas durante a atividade, será isolado dos outros jovens e deverá ser retirado por 

um dos responsáveis legais, após comunicação da Diretoria do Grupo Escoteiro; 

Eu tenho ciência, li e compreendi todo o teor do Protocolo de Retorno Seguro apresentado por este 

Grupo Escoteiro e aprovado pela UEB/DF. Declaro ainda que o Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) 

cumprirá as medidas de prevenção individual para evitar o contágio por COVID-19 e seguirá o 

protocolo de segurança estabelecido por este Grupo Escoteiro; 

Estou ciente que se algum membro da família ou pessoa que conviva diretamente com o(a) 

Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) sob minha responsabilidade apresente sintomas de COVID-19 

ou outros sintomas gripais não deverei enviá-lo para atividade e informarei à Diretoria do Grupo 

Escoteiro; 

A Ficha Médica do(a) Associado(a) Beneficiário(a) (jovem), constante no sistema Paxtu, está 

atualizada; 

Tenho ciência e alertei o(a) Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) que além de seguir os protocolos 

de segurança dentro das atividades escoteiras, ele(a) deve manter postura compatível com sua 

Promessa e ter a responsabilidade de também cumprir todas as medidas de prevenção e decretos 



 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

Grupo Escoteiro Marechal Rondon - 4° DF 

SGAN 909, Módulo B 

Asa Norte, Brasília, DF 

www.rondon.org.br 

civis em vigor quando estiver fora das atividades escoteiras, para proteção própria, de sua família, 

de seus irmãos escoteiros e da comunidade; 

Estou ciente que, mesmo com o cumprimento de todo e qualquer protocolo de segurança, ainda há 

risco de contração pelo(a) Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) da COVID-19. 

 

Data ______/_____/______ 

Assinatura: _________________________________________________  
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Anexo 2 

 

Questionário de Triagem 

 

1. Nome completo e RG do responsável pelo preenchimento:  ____________________________ 

2. Nome completo do(s) membro(s)/participante(s) _________________, ________________, 

___________________ Idade(s): ____, ___, ___ 

3. Lotação (  )Lobinho (  )Escoteiro (  )Sênior (  )Pioneiro (  ) Escotista  (  ) Dirigente (  ) Apoio   (  ) 

Outros 

4. Já está(ão) vacinado(s)? (  ) Sim as duas doses ou dose única (  ) parcialmente com uma dose (  

) Não, nenhuma dose 

5. Já teve(tiveram)/tem(têm) diagnóstico confirmado de Infecção pelo corona vírus? 

(  ) SIM. Especifique a data do diagnóstico _____ /______ /______  .  (  ) Não 

6. Apresentou(aram) algum destes sintomas nos últimos 14 dias (marque os que teve) 

(  ) febre,  (  ) tosse, (  ) dores no corpo, (  ) perda de olfato ou paladar, (  ) dor de garganta, (  ) 

diarreia, (  ) diarreia                                 (  ) cansaço intenso (  ) nenhum deles 

7. Alguém com quem reside(m) teve diagnóstico confirmado de corona vírus? 

( )Sim. ( )Não 

8. Caso a resposta acima tenha sido sim, informe o grau de relacionamento e a data dos 

diagnósticos (ex: pai – 25/08/20, irmã 01/09/21): ________________________________ 

9. Teve(Tiveram) contato em ambiente fechado com alguma pessoa sabidamente infectada com 

corona vírus nos últimos 14 dias? 

(  )Sim.  (  )Não 

10. Caso a resposta acima tenha sido sim, quando? (Nesta situação avaliar com a direção da UEL 

a participação ou não da atividade) ____ / _____ /______ 

11. Teve(Tiveram)  contato, ambiente fechado, com alguma pessoa com sintomas de corona nos 

últimos 14 dias? 

(  )Sim. (  )Não 

12. Caso a resposta acima tenha sido sim, quando? (Nesta situação avaliar com a direção da UEL 

a participação ou não da atividade) ____ / _____ /______ 
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13. Tem(Têm) alguma doença crônica? 

( )Diabetes Mellitus 

( )Asma 

( )Doença Renal Crônica 

( )Faz uso crônico de Corticosteroides ou Imunossupressores 

( )Doença Autoimune 

( )Doença do fígado 

( )Obesidade mórbida (IMC>40) 

( )Outra: __________________ 

( )Nenhuma 

14. Declaração de veracidade: (   ) Declaro que as informações acima são verdadeiras e 

condizentes com a realidade dos fatos. 


