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   Seja um Repórter Jovem no ARTE!

Você gosta de escrever? É criativo e sempre arrasa no jornal mural do acampamento? Curte fotogra-
far? Tem vocação para ser youtuber?

Caso tenha respondido “sim” para uma dessas perguntas, você pode ser um Repórter Jovem durante o 
Acampamento Regional de Tropas Escoteiras! Isso mesmo, no ARTE!

Esse é um projeto piloto de educomunicação da Equipe Regional de Imagem e Comunicação (ERIC) 
em parceria com a Coordenação Regional do Ramo Escoteiro. 

Mas espera... educom... o que?

Se liga nessa ideia para explicar direitinho para seu escotista: educomunicação é união entre as áreas 
de educação e comunicação. É um conjunto de práticas que empodera os jovens para que, por meio 
do entendimento das ferramentas e técnicas de comunicação e das diferentes formas de expressão, 
possam contar suas próprias histórias e relatar os fatos de acordo com a sua visão! 

Ainda está difícil de entender? Calma, olha só como vai funcionar: primeiro, vamos realizar uma ofici-
na de capacitação com os escoteiros e escoteiras interessados em serem Repórteres Jovens durante o 
ARTE. Anote aí as informações:

- Quando?

São dois dias: 22/7 das 10h às 16h e 23/7 das 10h às 16h 
Check-in das 9h às 9h45 de 22 de julho de 2017

- Onde?

Local: Sede do Grupo Escoteiro Tiradentes – Parque da Água Branca 
Endereço: Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca, São Paulo - SP, 01156-000

- Quanto?

Capacitação gratuita
Alimentação: Cada participante é responsável pela despesa da própria alimentação. 
Um almoço completo custa R$ 25 em média nos restaurantes próximos ao parque.

Capacitação Educomunicação

- Conteúdo previsto:

-- O que é educomunicação
-- Oficina de jornalismo
-- Oficina de fotografia
-- Oficina de vídeo

- Como se inscrever?

Exclusivamente via MEU SIGUE das 0h do dia 13 de julho de 2017 até às 23h59 do dia 20 de julho 
de 2017, conforme condições descritas acima. O quórum mínimo da atividade é de 15 jovens (se 
não atingir o quórum de 15 jovens, a oficina será cancelada).

- Quem pode participar?

Escoteiros(as) com registro escoteiro válido, inscritos no ARTE e preferencialmente acompanhados 
por um adulto responsável (escotista ou familiar), com ficha de autorização preenchida e assinada 
pelo reponsável e pela diretoria da Unidade Escoteira Local. Casos não previstos nesse edital serão 
avaliados pela Coordenação de Educomunicação da ERIC.

Precisa entender de comunicação? Não! 
Precisa ter vontade de aprender algo novo ou aperfeiçoar conhecimentos que já sabe? Sim!

- E durante o ARTE?

Haverá uma equipe de comunicação durante o evento que realizará parte da cobertura. Alguns mem-
bros dessa equipe serão os responsáveis por orientar os Repórteres Jovens e também receber os 
materiais complementares que forem produzidos por eles para que sejam publicados nas mídias 
oficiais.

Vale lembrar que o projeto Repórter Jovem é somente um atrativo para quem se interessar pelo tema. 
Os escoteiros que forem repórteres durante o ARTE participarão de todas as atividades do acampa-
mento normalmente!

Essa é sua chance de ajudar no jornal de campo de um evento regional. Ou, quem sabe, colaborar 
tirando fotos e vídeos das atividades. Fique tranquilo: você vai poder errar e entender como melhorar. 
O negócio é aprender fazendo, ok?
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Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e
 pela página no Facebook Escoteiros SP 
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