
Carta-Compromisso
Prestação de Contas (agosto/2018)



1. Criar e ampliar cartilhas de atividades 
escoteiras sobre diversidades

• 1º volume sobre “Gênero e Sexualidade” da 
coletânea “Diversidades” revisado no 2º 
semestre/2017 e 1º semestre/2018 por especialista 
na área. Atualmente em processo de diagramação 
para publicação no 2º semestre/2018, após 
autorização do Nível Nacional

• Restante da coletânea “Diversidades” tornada 
proposta ao Nível Nacional, devido novas diretrizes 
de publicações da Política Nacional de Programa 
Educativo



• Grades dos cursos sequenciais e técnicos das linhas 
Dirigente e Escotista revisadas por gestão de 
competências, alinhadas com as novas Diretrizes 
Nacionais para Gestão de Adultos

2. Fazer uma revisão geral da grade dos 
cursos de formação, adequando-as às 
necessidades atuais de capacitação dos 
escotistas e dirigentes



• Constituição no 2º semestre de 2017 e 1º 
semestre/2018 da Equipe Regional de Suporte Jurídico 
às UELs e Distritos Escoteiros e estabelecimento de seu 
fluxograma de trabalho

• Disponibilização no 2º semestre/2018 de canal de 
contato dos associados com Equipe Regional de 
Suporte Jurídico às UELs e Distritos Escoteiros para 
demandas jurídicas

• Constituição no 2º semestre/2018 de Equipe de Apoio 
às UELs e Distritos Escoteiros com especialistas nas 
áreas de autismo juvenil, diabetes juvenil, psicologia e 
queimados

3. Buscar parcerias com especialistas 
(psicologia, psicopedagogia, 
administração, etc.) para apoiar as 
Unidades Escoteiras Locais



• Publicado pelo Nível Nacional em abril/2018

4. Criar um caderno de encargos para 
escotistas e dirigentes (em seus 
diferentes níveis) em que fique claro o 
perfil desejado, as atribuições e 
responsabilidades de cada um 



• Constituído Grupo de Trabalho para elaboração do 
manual previsto para ser publicado no 2º 
semestre/2018, alinhado com as diretrizes 
nacionais de imagem e comunicação.

5. Criar um manual de boas práticas de 
comunicação interna para Unidades 
Escoteiras Locais



• Composto no 1º semestre/2018 Grupo de Trabalho 
multidisciplinar para criação do processo de 
gerenciamento de segurança em atividades 
escoteiras

6. Criar um processo de gerenciamento 
de segurança em atividades escoteiras



• Plataforma para a biblioteca virtual criada 
www.biblioteca.escoteirossp.org.br (com apoio da 
Solares IT)

• Criada ficha cadastral para pendurar na biblioteca 
virtual os projetos de Distintivos Especiais e de 
Nível Avançado de Formação

• Lançamento oficial da biblioteca virtual no 
Congresso Regional Escoteiro 2018, no painel de 
Estudos Escoteiros

7. Criar e manter uma biblioteca virtual 
escoteira

http://www.biblioteca.escoteirossp.org.br/


• Inclusão de Unidades Didáticas de 
mediação/gestão de conflitos nos cursos da linha 
Dirigente (Curso Técnico Gestão de UEL/Curso 
Básico) desde o 2º semestre/2017

• Realização em fevereiro/2018 no CEJ de 
capacitação sobre Comunicação Não-Violenta 
(CNV) para gestores regionais da área de Métodos 
Educativos

• Metodologia utilizada nos Encontros/Diálogos de 
Programa Educativa de 2018 baseada nos conceitos 
da Cultura de Paz 

8. Implantar e disseminar os conceitos 
de Cultura de Paz no sistema de 
formação dos adultos voluntários



• Elaborado no 2º semestre/2017 escopo do projeto 
“Pinterest” para publicações nas redes sociais de 
infográficos com material de apoio à aplicação do 
programa educativo

• Levantamento no 1º semestre/2018 dos assuntos a 
serem publicados no projeto “Pinterest”

• Manutenção dos projetos “Se liga!” e “Você 
sabia?”, iniciados em 2016, da Coordenação 
Regional do Ramo Escoteiro, com informações 
sobre a aplicação do programa educativo do Ramo

9. Utilizar as mídias sociais para 
melhorar a aplicação do programa 
educativo



• Realizada no 1º semestre/2018 pesquisa telefônica 
sobre motivos evasão de associados da Região 
Escoteira de São Paulo no comparativo 2017x2018

• Apresentação detalhada dos resultados da pesquisa 
no Congresso Regional Escoteiro 2018, no painel de 
Crescimento e Expansão

• Publicação dos resultados da pesquisa na área de 
Métricas e Estatística do site regional

10. Pesquisar e divulgar informações 
sobre evasão de jovens e adultos



• Elaboradas no 1º semestre/2018 pelas 
Coordenações Regionais de Ramos fichas de 
atividade destinadas a pequenas Tropas Seniores e 
Clãs Pioneiros, a serem disponibilizadas no 2º 
semestre/2018

• Cartilha tornada proposta ao Nível Nacional, devido 
novas diretrizes de publicações da Política Nacional 
de Programa Educativo

11. Criar uma cartilha de atividades 
escoteiras para pequenas Tropas 
Seniores e Clãs Pioneiros, visando o seu 
crescimento



• Realização de reuniões semestrais do Conselho 
Regional Jovem desde sua criação em março/2017

• 100% das Coordenações Regionais no 1º 
semestre/2018 com jovens líderes inseridos na sua 
composição, via edital de seleção

• Realização, ao longo de 2018, de diálogos itinerantes da 
Dir. Reg. Jovem com representantes juvenis dos Ramos 
Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro de toda a Região

• Participação do Núcleo Regional de Jovens Líderes, 
Comissão Pioneira (CP) e Diretoria Jovem nas 
discussões e reuniões da Equipe Regional de Programa 
Educativo

12. Envolver os membros juvenis nas 
discussões sobre o programa educativo 
e nos processos de tomada de decisão 
em todos os níveis



• Tornado proposta ao Nível Nacional, devido novas 
diretrizes de publicações da Política Nacional de 
Programa Educativo

13. Criar um manual de jogos de 
Radioescotismo


