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Rede Padrão 2.0 

 

Introdução 

 O Rede Padrão é uma ferramenta para prover métricas de avaliação à Rede 
Nacional de Jovens Líderes para entender o progresso de cada Núcleo Regional, 
permitindo que cada Região Escoteira desenvolva metas de acordo com as suas 
realidade e necessidade. 

 Tendo em vista as diferentes questões enfrentadas por cada Núcleo e 
alinhando-se com a Operação Game Over, essa ferramenta foi atualizada. 

 

Funcionamento 

 Um mês após a realização do Fórum Nacional de Jovens Líderes, cada Núcleo 
Regional deve enviar a planilha do Rede Padrão para o Núcleo Nacional com pelo 
menos uma meta por área da Operação Game Over, definindo a sua dificuldade e 
explicando isso melhor nas abas respectivas. O Núcleo Nacional, por sua vez, deve 
analisar a planilha para entender o trabalho a ser desenvolvido naquela Região 
Escoteira e, se necessário, auxiliar o Núcleo Regional e questioná-lo caso alguma 
mudança nas metas possa ser benéfica. 

 O envio do Relatório do Rede Padrão se dará no mesmo documento e até o 
dia 28 de fevereiro, porém o Núcleo Regional deve marcar as metas atingidas e não-
atingidas e realizar o feedback de cada uma, em sua respectiva aba. 

 No Fórum Nacional de Jovens Líderes, o resultado final para cada Região 
Escoteira será apresentado pelo Núcleo Nacional. 

  

Avaliação 

 Para ser cogitado o Rede Padrão para um Núcleo Regional, esse deve cumprir 
com os Itens Obrigatórios. 

Conforme a definição das metas de cada Núcleo Regional, a planilha 
automaticamente gera uma pontuação máxima possível e, ao final, quando o Núcleo 
preencher o que foi cumprido ou não, de acordo com a porcentagem de pontos 
obtidos será definido o nível do Rede Padrão - Bronze (até 50%), Prata (51%-80%) 
ou Ouro (a partir de 81%). 

Pode haver acréscimo da porcentagem final de acordo com a pontuação do 
Núcleo Regional na aba “Bônus”. 



  
 
 
 
 
 
 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   
Região Estado Distrito Escritório 

Rua do endereço Completo 99 
Bairro, Cidade Aqui, UF 

Tel (54) 3210-9876  Fax(54) 4321.0987    
www.escoteiros.org.br 

 

Créditos 

Cinthia Christina - 04/AM 

Daniel Guarnieri Veloso - 197/SP 

Davi Paz - 06/AM 

Fernando Kobaia - 354/SP 

Jackson Alisson - 45/SC 

Mateus Nascimento - 88/RJ 

Raphael de Taranto - 01/SP 

Rhayanne Mayara - 38/PE 

 

 


