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O Congresso Regional Escoteiro objetiva reunir os escotistas e dirigentes para cons-
truirmos, a várias mãos, a Região Escoteira de São Paulo que queremos naquilo que 
é mais importante: a  aplicação do nosso programa educativo, por meio do método 
escoteiro, para educarmos os jovens para a vida, com base no projeto educativo dos 
Escoteiros do Brasil e da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Para isto, teremos palestras, oficinas, grupos de discussão, plenária e encontros temá-
ticos entre escotistas e dirigentes locais, distritais e regionais, para discutirmos e deci-
dirmos juntos, num ambiente de confraternização, quais os caminhos que tomare-
mos para melhor e corretamente aplicarmos o método escoteiro e o nosso progra-
ma educativo e gerirmos nossas Unidades Escoteiras Locais (UELs), onde realmente 
o Escotismo acontece. 

Programa Previsto (sujeito a alterações)

Sábado
• Palestra Magna "Escotismo e Desenvolvimento Sustentável"
• Grupos de Discussão (incluindo Modalidades e Assuntos Especiais) dos Ramos 
Lobinho, Escoteiro, Sênior, Pioneiro e de Dirigentes Institucionais, com base em 
temas sugeridos pelos próprios associados por meio de consulta pública 
• Conferência "O Escotismo recreativo e as falácias do crescimento como visão de 
futuro"
• Entrega do Prêmio Walter Dohme 
• Encontro de Gilwell
Domingo
• Plenária para aprovar propostas, que vierem dos Grupos de Discussão de Ramos e 
de Dirigentes realizados no sábado, para uma melhor aplicação do programa educa-
tivo e gestão técnico-administrativa nas UELs
• Encontros de Coordenadores Distritais de Ramos (Lobinho/Escoteiro/Sênior/Pio-
neiro), Modalidades (Ar e Mar), Radioescotismo, Saúde, Mensageiros da Paz
• Encontro de Coordenadores Distritais de Gestão de Adultos
• Oficinas de temas transversais para participação daqueles que não são Coordena-
dores Distritais
• Reunião do Conselho Consultivo Regional

Sugestão de temas a serem desenvolvidos nos 
Grupos de Discussão

Faça parte da construção do Congresso Regional Escoteiro! 
Envie a sua sugestão de tema até dia 18 de junho de 2017 por meio do formulário 
eletrônico disponível em https://goo.gl/forms/0BZ2r9wvTo3K7BWm1 

Quando?

29 e 30 de julho de 2017 (sábado e domingo)
Abertura oficial às 09h de 29 de julho de 2017 (sábado)
Encerramento previsto às 15h de 30 de julho de 2017 (domingo)
Check-in das 08h às 08h45 de 29 de julho de 2017 (sábado) 

Onde?

Teatro FECAP
Viaduto Jaceguai, Liberdade, São Paulo/SP (próximo à estação de metrô Liberdade)
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em 
http://www.fecap.br/espacofecap/teatro.html 

Estacionamento

Nas proximidades do local do evento há estacionamentos com valores entre 
R$ 20 e R$30 a diária.
Recomendamos aos participantes que, para reduzirmos a nossa “pegada de 
carbono”, venham para o evento de metrô/trem/ônibus.

Quanto?

Valor: R$ 30,00 (trinta reais)
Inclui: 3 co�ee-break, distintivo, material de apoio e acomodações.
Almoço e jantar são por conta de cada participante. Todos os participantes 
receberão durante o evento informações turísticas e gastronômicas sobre o 
bairro da Liberdade. 
Atenção: alterações na data de vencimento ou o não pagamento do boleto 
acarretarão novas taxas de emissão e baixa dos boletos. Em caso de cancela-
mento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as 
taxas administrativas de emissão do boleto e de transferência bancária, bem 
como valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimen-
tação e distintivo já contratados)

Como se inscrever?

Inscrições de representantes dos Distritos Escoteiros
Dada as vagas limitadas para o evento, a fim de garantirmos a representação de 
todos os Distritos Escoteiros de nossa Região Escoteira, entre os dias 22 de maio e 
5 de junho de 2017 serão abertas inscrições apenas para 6 (seis) representantes de 
cada Distrito Escoteiro (Comissário Distrital, Coordenadores Distritais de cada 
Ramo e de Gestão de Adultos ou seus representantes) que forem indicados por 
meio do envio do formulário de indicação (já enviado aos Comissários Distritais 
para preenchimento) para o email adm@escoteirossp.org.br  até às 23h59 de 1º de 
junho de 2017. 
As inscrições dos representantes dos Distritos Escoteiros deverão ser feitas via 
Meu SIGUE durante o período supracitado, mas só serão liberadas para pagamento 
após recebimento do formulário de indicação a ser enviado pelo Comissário Dis-
trital. Depois deste período, as vagas que não forem ocupadas pelos Distritos 
Escoteiros, através do processo descrito acima, serão disponibilizadas junto com 
as vagas do sistema de inscrição universal (de 6 a 30 de junho de 2017) abertas 
para qualquer escotista/dirigente interessado em participar do evento.

Inscrições de escotistas e dirigentes

Escotistas e Dirigentes interessados em participar do evento e que já não tiverem 
sido indicados como representantes dos Distritos Escoteiros, devem se inscrever 
exclusivamente via MEU SIGUE das 0h do dia 6 de junho até às 23h59 do dia 
30 de junho de 2017.

Pernoite

Para os participantes do Interior e Litoral que necessitarem de local para pernoite, 
haverá possibilidade de Ho-Ho (Home Hospitality). A necessidade de Ho-Ho 
deverá ser assinalada pelo participante do ato da inscrição via Meu SIGUE.
UELs da capital interessadas em oferecer em oferecer Ho-Ho devem se cadastrar 
pelo formulário disponível em https://goo.gl/forms/ZW5RGDl3Wnt2VCPm2 . 
A cada convidado que a UEL receber para Ho-Ho, será gerado um crédito regional 
para a UEL de R$3,00 (três reais) a ser utilizado em inscrições de Cursos e Eventos 
Regionais e na Loja Escoteira

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.
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é mais importante: a  aplicação do nosso programa educativo, por meio do método 
escoteiro, para educarmos os jovens para a vida, com base no projeto educativo dos 
Escoteiros do Brasil e da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Para isto, teremos palestras, oficinas, grupos de discussão, plenária e encontros temá-
ticos entre escotistas e dirigentes locais, distritais e regionais, para discutirmos e deci-
dirmos juntos, num ambiente de confraternização, quais os caminhos que tomare-
mos para melhor e corretamente aplicarmos o método escoteiro e o nosso progra-
ma educativo e gerirmos nossas Unidades Escoteiras Locais (UELs), onde realmente 
o Escotismo acontece. 

Programa Previsto (sujeito a alterações)

Sábado
• Palestra Magna "Escotismo e Desenvolvimento Sustentável"
• Grupos de Discussão (incluindo Modalidades e Assuntos Especiais) dos Ramos 
Lobinho, Escoteiro, Sênior, Pioneiro e de Dirigentes Institucionais, com base em 
temas sugeridos pelos próprios associados por meio de consulta pública 
• Conferência "O Escotismo recreativo e as falácias do crescimento como visão de 
futuro"
• Entrega do Prêmio Walter Dohme 
• Encontro de Gilwell
Domingo
• Plenária para aprovar propostas, que vierem dos Grupos de Discussão de Ramos e 
de Dirigentes realizados no sábado, para uma melhor aplicação do programa educa-
tivo e gestão técnico-administrativa nas UELs
• Encontros de Coordenadores Distritais de Ramos (Lobinho/Escoteiro/Sênior/Pio-
neiro), Modalidades (Ar e Mar), Radioescotismo, Saúde, Mensageiros da Paz
• Encontro de Coordenadores Distritais de Gestão de Adultos
• Oficinas de temas transversais para participação daqueles que não são Coordena-
dores Distritais
• Reunião do Conselho Consultivo Regional

Sugestão de temas a serem desenvolvidos nos 
Grupos de Discussão

Faça parte da construção do Congresso Regional Escoteiro! 
Envie a sua sugestão de tema até dia 18 de junho de 2017 por meio do formulário 
eletrônico disponível em https://goo.gl/forms/0BZ2r9wvTo3K7BWm1 

Quando?

29 e 30 de julho de 2017 (sábado e domingo)
Abertura oficial às 09h de 29 de julho de 2017 (sábado)
Encerramento previsto às 15h de 30 de julho de 2017 (domingo)
Check-in das 08h às 08h45 de 29 de julho de 2017 (sábado) 

Onde?

Teatro FECAP
Viaduto Jaceguai, Liberdade, São Paulo/SP (próximo à estação de metrô Liberdade)
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em 
http://www.fecap.br/espacofecap/teatro.html 

Estacionamento

Nas proximidades do local do evento há estacionamentos com valores entre 
R$ 20 e R$30 a diária.
Recomendamos aos participantes que, para reduzirmos a nossa “pegada de 
carbono”, venham para o evento de metrô/trem/ônibus.

Quanto?

Valor: R$ 30,00 (trinta reais)
Inclui: 3 co�ee-break, distintivo, material de apoio e acomodações.
Almoço e jantar são por conta de cada participante. Todos os participantes 
receberão durante o evento informações turísticas e gastronômicas sobre o 
bairro da Liberdade. 
Atenção: alterações na data de vencimento ou o não pagamento do boleto 
acarretarão novas taxas de emissão e baixa dos boletos. Em caso de cancela-
mento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as 
taxas administrativas de emissão do boleto e de transferência bancária, bem 
como valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimen-
tação e distintivo já contratados)

Como se inscrever?

Inscrições de representantes dos Distritos Escoteiros
Dada as vagas limitadas para o evento, a fim de garantirmos a representação de 
todos os Distritos Escoteiros de nossa Região Escoteira, entre os dias 22 de maio e 
5 de junho de 2017 serão abertas inscrições apenas para 6 (seis) representantes de 
cada Distrito Escoteiro (Comissário Distrital, Coordenadores Distritais de cada 
Ramo e de Gestão de Adultos ou seus representantes) que forem indicados por 
meio do envio do formulário de indicação (já enviado aos Comissários Distritais 
para preenchimento) para o email adm@escoteirossp.org.br  até às 23h59 de 1º de 
junho de 2017. 
As inscrições dos representantes dos Distritos Escoteiros deverão ser feitas via 
Meu SIGUE durante o período supracitado, mas só serão liberadas para pagamento 
após recebimento do formulário de indicação a ser enviado pelo Comissário Dis-
trital. Depois deste período, as vagas que não forem ocupadas pelos Distritos 
Escoteiros, através do processo descrito acima, serão disponibilizadas junto com 
as vagas do sistema de inscrição universal (de 6 a 30 de junho de 2017) abertas 
para qualquer escotista/dirigente interessado em participar do evento.

Inscrições de escotistas e dirigentes

Escotistas e Dirigentes interessados em participar do evento e que já não tiverem 
sido indicados como representantes dos Distritos Escoteiros, devem se inscrever 
exclusivamente via MEU SIGUE das 0h do dia 6 de junho até às 23h59 do dia 
30 de junho de 2017.

Pernoite

Para os participantes do Interior e Litoral que necessitarem de local para pernoite, 
haverá possibilidade de Ho-Ho (Home Hospitality). A necessidade de Ho-Ho 
deverá ser assinalada pelo participante do ato da inscrição via Meu SIGUE.
UELs da capital interessadas em oferecer em oferecer Ho-Ho devem se cadastrar 
pelo formulário disponível em https://goo.gl/forms/ZW5RGDl3Wnt2VCPm2 . 
A cada convidado que a UEL receber para Ho-Ho, será gerado um crédito regional 
para a UEL de R$3,00 (três reais) a ser utilizado em inscrições de Cursos e Eventos 
Regionais e na Loja Escoteira

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.

Escritório Regional de São Paulo dos 
Escoteiros do Brasil 

E-mail: desenvolve@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 

apoio:

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP 


