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Querido(a) Distrital de Jovens,
É com prazer que passamos para mais uma fase do IV Campori de Jovens USB – Fortes!
Agora que você e seu distrito estão com as inscrições garantidas e fazem parte de 7 mil
Fortes, está na hora de saber como responder o Ranking que pontua as atividades do
ano referente ao seu distrito e que será ranqueado no Campori. Vamos lá?!

Acesse o site sistemaja.org e
coloque o seu login e senha já
fornecido pela secretária JA da
sua Associação/Missão

Clique em Ranking

Clique em Relatório
on-line

Vão aparecer dois
relatórios
Relatório 291: “Pré-Requisitos IV Campori Jovens USB – Fortes –
Secretária de Campo”. Só pode ser preenchido pela secretária JA
da sua Associação/Missão, entretanto você pode visualizar o que
ela tem preenchido e ficar livre para conversar a respeito.
Relatório 326: “Pré-Requisitos IV Campori Jovens USB – Fortes –
Distrital de Jovens”. Só pode ser preenchido pelo distrital de jovens,
entretanto a secretária da sua Associação/Missão pode
acompanhar e fazer correções se necessário.

Para preencher o Relatório 326 do distrital de jovens, siga estes passos:

Clique em
Preencher

Repare que nas
respostas temos as
opções “sim e “não”

É importante responder também se não fez o requisito, para que possamos
saber. Pois se não tiver nada registrado não saberemos se o distrito não
cumpriu aquele item ou se simplesmente ainda não respondeu.

Clique em Responder

Escolha 3 fotos previamente
selecionadas do seu computador
que comprovem a realização do
requisito e clique em Confirmar.

Também é possível
acompanhar os seus
itens respondidos e não
respondidos

Se caso você errou o
preenchimento de algum
item, basta acessar a aba de
preenchidos, clicar em
apagar e responder
novamente

Ao lado do nome do
Relatório também é
possível acompanhar a
pontuação do seu distrito
Para visualizar o Relatório 291 que a secretária JA preenche, siga estes
passos:

Clique em
Preencher

Nestas duas abas você pode
acompanhar os itens Não
Preenchidos e Preenchidos,
bem como suas pontuações

Pontuação ao lado
Veja quais requisitos a secretária responde e quais você como distrital
de jovens responde, bem como sua pontuação:
SECRETÁRIA JA ASSOCIAÇÃO/MISSÃO
CONCURSOS
- Participação no Concurso de Fotos - Fase da Associação/Missão – 100
pontos
- Participação no Concurso de Música - Fase da Associação/Missão – 100
pontos
- Participação no Concurso de Vídeo - Fase da Associação/Missão – 100
pontos
FORTES COM DEUS
- CRM – 150 pontos
FORTES NA MISSÃO
- Batismo – 100 pontos
- Ter pelo menos uma equipe de Calebe no período de janeiro ou julho de
2018 – 118 pontos
FORTES NA ORGANIZAÇÃO
- Boleto gerado e pago no dia 10 de maio de 2018 – 150 pontos
- Jovem para ser Investido – 100 pontos
- Presença do Pastor ou Ancião Jovem responsável – 100 pontos
- Save One – 100 pontos

DISTRITAL DE JOVENS
FORTES COM DEUS
- Bônus - Classes da Escola Sabatina Jovem Customizada – 50 pontos
- Semana de Oração Jovem – 100 pontos
- Semana Santa – 100 pontos
- Ter em cada igreja uma classe de jovens, ou uma unidade de jovens – 100
pontos
- Vigília Jovem – 50 pontos
FORTES NA MISSÃO
- Dia do Jovem Adventista – 125 pontos
- Pelo menos seis Celebrações JA até novembro de 2018 – 150 pontos
- Ter cumprido pelo menos cinco dos desafios propostos - pelo Geração 148 em
2018 – 125 pontos
FORTES NO AMOR
- Acampamento – 100 pontos
- Base Geração 148 – 125 pontos
- Coral Jovem – 125 - pontos

Pontuação Total = 2.268 pontos
Ouro – igual ou acima de 80% : de 1.814-2.268 pontos
Prata – 60 a 79% : de 1.360-1.792 pontos
Bronze - 50-59% : de 1.134-1.338 pontos

Aproveite esta oportunidade para enriquecer de atividades o seu distrito
e incentivar ainda mais os seus jovens a serem Fortes na Organização,
Fortes com Deus, Fortes no Amor e Fortes na Missão!

