Boletim
Cole-me
em sua
UEL!

O tema do Mutirão Escotismo para Todos 2018 é “Educação & Inclusão: Escotismo
para Todos”. Educação e escotismo trazem um resultado de inclusão satisfatório
ao aproximar indivíduos com boa orientação à informação técnica fomentada por
um conteúdo educativo, resultando numa somatória altamente positiva para o
desenvolvimento e crescimento de todos nós, com a valorização das potencialidades
e contribuições individuais de cada pessoa, independentemente, de sua condição
de ser pessoa com deficiência (PCD) ou não. As atividades sugeridas têm por
objetivo estimular o conhecimento e a prática da educação e inclusão, com
propostas adaptadas para PCD, na promoção de inclusão social, na medida em que
é pautada na transformação das regras, estrutura ou material a fim de possibilitar
oportunidades de participação a todos, preparando nossos adultos e jovens para
receber e aceitar essas pessoas tanto no Movimento Escoteiro como em sua vida.

Quando?

Período de realização das atividades: De 24 de
março a 09 de junho de 2018
Inscrições via Paxtu Administrativo para os que
realizarem as atividades: Das 0h do dia 25 de
março até às 23h59 de 21 de junho de 2018
Preenchimento do relatório de atividades
realizadas: até às 23h59 do dia 15 de junho de
2018.
Entrega dos distintivos para UELs que adquirem:
serão enviados pelos malotes das UEL a partir do
dia 1º de agosto de 2018.

Onde?

Atividade descentralizada.
Cada UEL pode aplicar no local e data que
melhor se encaixar em seu calendário, desde
que seja dentro do período estabelecido no
cronograma para realização das atividades.

Como participar?

No período proposto, as Unidades Escoteiras
Locais (UELs) poderão realizar pelo menos
3 (três) das atividades sugeridas e/ou criar
novas, utilizando o tema “Educação & Inclusão:
Escotismo para Todos”. Caso optem por realizar
as atividades sugeridas, pelo menos uma
atividade deve ser criada pela UEL.

Relatório de participação

Para comprovar a sua participação no Mutirão, as
UELs deverão preencher, até o prazo estabelecido
no cronograma, o relatório das atividades
realizadas por meio do formulário eletrônico
disponível em https://goo.gl/X1YrCG

Quem pode participar?

Lobinhos (as), Escoteiras (os), Seniores/Guias,
Pioneiros (as), com registro escoteiro válido.

Quanto?

O custo por atividade é determinado por cada
UEL, de acordo com sua proposta e recursos
disponíveis.
O valor do distintivo será cobrado a parte e é
opcional, realizado no momento da inscrição da
UEL via Paxtu, conforme orientações abaixo.

Como se inscrever?

Exclusivamente via PAXTU ADMINISTRATIVO,
área de Eventos, das 0h do dia 25 de março até
às 23h59 do dia 21 de junho de 2018.
• Embora a atividade seja descentralizada,
para que conste na ficha do associado e para
que seja possível a aquisição de distintivos,
devem ser realizadas inscrições via PAXTU
ADMINISTRATIVO no período estabelecido.
• Quando da efetivação da inscrição via PAXTU,
deve-se escolher a opção com ou sem
distintivo.
• O valor unitário do distintivo é de R$3,00 (três
reais) e só será permitida compra a partir de 6
(seis) unidades.
IMPORTANTE: Só serão entregues distintivos e
emitido certificado digital de participação via
MEU PAXTU para aquelas UELs que preencherem
o relatório de participação dentro do prazo
estabelecido.
Pagamentos e cancelamentos (no caso de
aquisição de distintivos)
1. Impressão de boletos bancários: após ter
concluído o processo de inscrição pelo sistema
PAXTU, deverá utilizar a opção de impressão do
boleto, para posterior pagamento até a data do
vencimento.
2. Alterações na data de vencimento ou o não
pagamento do boleto acarretarão novas taxas de
emissão e baixa dos boletos.
3. Após pagamento não será possível efetuar
devolução ou reembolso do valor.
4. Inscrições com boletos vencidos serão
automaticamente canceladas após 5 dias da data
do vencimento.

Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
https://goo.gl/Ad37HK
Cartilha: Como lidar com as deficiências?
https://goo.gl/yTMsP2
Jogos e dinâmicas de grupo para pessoas com
deficiência
https://goo.gl/mcCrjg
Fichas Técnicas de Inclusão e Acessibilidade
(Região Escoteira do Rio Grande do Sul)
https://goo.gl/9BdfvR
Atividades sugeridas no “Setembro Verde” pela
Coordenação de Saúde dos Escoteiros do Brasil –
Região de São Paulo
https://goo.gl/sYnqLq
Atividades sugeridas para o MUTPET 2017
“Esporte e Escotismo para Todos”
https://goo.gl/kZiiBD

Mais Informações
Coordenação de Saúde dos Escoteiros do Brasil –
Região de São Paulo
E-mail: saude@escoteirossp.org.br
Dúvidas sobre programa, inscrições no evento e
relatório de participação
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros
do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4
Dúvidas sobre aquisição de distintivos e
pagamento de boletos
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros
do Brasil – Setor Administrativo-Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8
Acompanhe as novidades do evento pelo site
www.escoteirossp.org.br e pela página no
Facebook Escoteiros SP
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