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GRUPO ESCOTEIRO CADETES DE MAFEKING – 10/RS 

INTRODUÇÃO 

A atividade “Virando a Noite” é promovida pelo Grupo Escoteiro Cadetes de Mafeking  

de Porto Alegre, sendo esta voltada para o ramo sênior. Trata-se da uma atividade que 

tem como foco integração entre os jovens e chefias, realizada durante o período da 

noite com o desenvolvimento de diversas tarefas. As patrulhas são reunidas em uma 

base fixa, normalmente a casa de um integrante da patrulha, e durante a atividade as 

tarefas desenvolvidas são entregues pela internet, semelhante a uma grande gincana 

online. 
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GRUPO ESCOTEIRO CADETES DE MAFEKING – 10/RS 

 

DATA E LOCAL 

O Virando a Noite III será realizado nos dias 16 e 17 de Maio de 2015, tendo seu início 

às 13h do dia 16 de Maio no G.E. Cadetes de Mafeking e encerramento às 06h do dia 

17 de Maio no QG da patrulha. 

Início: 13h, 16/05/2015 – Rua Asteca, 67 – Petrópolis – Porto Alegre – RS 

Término: 06h, 17/05/2015 – QG da patrulha 

COMO FUNCIONA 

Tarefas Prévias 

A partir do dia 02/05, data onde encerram as inscrições, os participantes da atividade 

serão convidados a um grupo no Facebook que será utilizado tanto para comunicação 

e integração com os participantes como para divulgação das tarefas. A partir da data 

citada serão divulgadas no algumas tarefas prévias e orientações para a atividade. 

Estas tarefas terão seu prazo de entrega e critérios divulgados nas mesmas, por isto 

pedimos que fiquem atentos ao grupo e não deixem de participar. Estas tarefas já 

valerão pontos e seguirão os mesmos critérios de avaliação das demais tarefas. 

Jogo de Abertura 

Nesta edição será realizado um jogo de abertura para marcar o início da atividade, com 

início às 13h e término às 17h, junto com o encerramento das atividades do dia do G.E. 

Cadetes de Mafeking. 

QGs 

Para participar da atividade as patrulhas deverão ter uma base fixa – identificada por 

QG – com no mínimo dois computadores e acesso à internet. Todas as atividades 

noturnas serão realizadas dentro do QG de cada patrulha, e as tarefas serão enviadas 

através da internet. 
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Tarefas 

As tarefas serão enviadas durante todo o período da noite e deverão ser entregues 

dentro do prazo estipulado para as mesmas. Cada tarefa será avaliada e pontuada pela 

organização da atividade. 

AVALIAÇÃO 

Todas as tarefas entregues dentro do seu prazo serão avaliadas e pontuadas pela 

organização da atividade. A pontuação será de 0 a 5 pontos por tarefa avaliada. 

Tipos de Pontuação 

A pontuação será composta por quatro critérios de avaliação: 

Tarefas por Tempo: a patrulha que primeiro concluir e entregar a tarefa receberá a 

pontuação máxima (5 pontos) e as patrulhas subsequentes receberão a pontuação 

proporcional ao número de patrulhas participantes. 
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GRUPO ESCOTEIRO CADETES DE MAFEKING – 10/RS 

Exemplo: 10 patrulhas participantes 

1ª Patrulha: 5 pontos 

2ª Patrulha: 4,5 pontos 

3ª Patrulha: 4 pontos 

10ª Patrulha: 0,5 pontos 

Tarefas por Classificação: será realizada uma classificação (1º lugar, 2º lugar, ..., 10º 

lugar) sobre o número de patrulhas participantes, tendo a pontuação aplicada da 

mesma forma que tarefas por tempo. 

Tarefas por Execução: estas tarefas terão critérios pré-estabelecidos para conclusão, 

quando entregues cumprindo estes critérios receberão a pontuação máxima de 5 

pontos. No descumprimento destes não receberão pontuação. 

Exemplo: tirar uma foto que contenha 10 lenços escoteiros. 

Tarefas por Avaliação: estas tarefas serão avaliadas individualmente pela equipe da 

organização, recebendo uma pontuação de 1 a 5 pontos a julgar sua qualidade. 

Penalidades 

As tarefas terão uma tolerância de 10min do seu prazo de entrega, entretanto, quando 

entregues durante o período de tolerância receberão como penalidade -1 ponto na sua 

avaliação. 

Observação: tarefas que tenha recebido pontuação inferior a 1 ponto, 

obviamente, não ficarão com pontuação negativa, ficando então com 0 

pontos. 

Após o período de tolerância as tarefas somente poderão ser entregues ao término da 

última tarefa da atividade, recebendo pontuação máxima de 1 ponto. 

Premiação 

Após 30min do término da atividade será disponibilizado na internet a classificação 

geral da atividade. Serão entregues troféus de 1º, 2º e 3º lugar para as patrulhas que 

somarem maior número de pontos ao final da atividade. A premiação será entregue 
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diretamente na sede dos Grupos Escoteiros pela organização da atividade. A entrega 

será realizada durante à tarde do dia 30/05/2015. 

Além dos troféus, algumas tarefas receberão premiação de destaque, esta premiação 

será divulgada na internet junto com a tarefa que foi realizada, e então ficará 

disponível para que os outros participantes da atividade vejam. A premiação de 

destaque não implica em pontuação extra.  

PRÉ-REQUISITOS 

Para participar a patrulha deve contar com a presença de um chefe responsável 

durante toda a atividade. Não há restrições da chefia quanto à participação junto aos 

jovens, podendo este auxiliar a patrulha no desenvolvimento das tarefas. O número 

mínimo de participantes por patrulha é de 4 jovens e máximo de 6 jovens, além disso 

não é permitido que duas patrulhas utilizem o mesmo QG. 

Outros pré-requisitos são: 

 QG para realização das tarefas 

 Dois computadores com acesso à internet 

 Webcam 

 Máquina fotográfica (pode ser o celular) 

 Microfone 

 Programa para edição de áudio e vídeo 

 Conta no Facebook para comunicação com a chefia e recebimento das tarefas 

 Skype para conferência de vídeo 

Observação: aconselhamos as patrulhas a levarem em conta a conexão de internet disponível 

na hora de escolher o local do QG, a fim de evitar que a patrulha acabe prejudicada pela 

velocidade de conexão.  
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INSCRIÇÕES 

O custo da atividade é R$10,00 e inclui distintivo da atividade e lanche durante a tarde 

de sábado. O prazo limite para inscrição é 02/05/2015. As inscrições deverão ser 

realizadas através do preenchimento do seguinte formulário: 

http://virandoanoite.tk/ 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito via depósito bancário na seguinte 

conta corrente: 

Banco: Itaú 

Favorecido: Fernando de Souza Schoenardie 

Agência: 0602 

Conta Corrente: 72814-9 

Observação: a inscrição somente será confirmada se o comprovante de pagamento 

estiver anexado junto ao formulário. 

Atenção: os jovens inscritos deverão estar devidamente registrados na UEB no ano de 

2015. A autorização para participação da atividade é de responsabilidade do chefe de 

seção ou grupo escoteiro do mesmo. A organização não irá se responsabilizar ou 

mesmo permitir a participação de jovens onde não haja a presença e autorização de 

um chefe representante do seu grupo escoteiro. 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Abaixo algumas recomendações e material de apoio para o desenvolvimento das 

tarefas. 

Navegadores 

Recomendamos que atualizem o seu navegador para a versão mais atual, e ainda o uso 

do Google Chrome, Mozilla Firefox ou Opera como navegador. 

http://virandoanoite.tk/
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 Google Chrome [http://www.google.com.br/chrome/browser/desktop] 

 Mozilla Firefox [https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new] 

 Opera [http://www.opera.com/pt-br] 

Edição de Vídeo 

Lista de programas gratuitos com a avaliação destes: 

 Techtudo [http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/01/lista-traz-dez-editores-de-video-gratis-

para-baixar-no-computador.html] 

 Wondershare [http://www.wondershare.com.br/video-editor/free-video-editing-software-windows.html] 

Download - Windows Movie Maker 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-live/movie-maker 

Skype 

 Download: [http://www.skype.com/pt-br/download-skype/skype-for-computer] 

 Nova Conta: [https://login.skype.com/account/signup-form] 

Observação: para criação de conta no Skype pode ser utilizada tanto a conta do 

Facebook como uma conta Microsoft. 
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