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BOLETIM

O conjunto de atividades regionais 
conectadas para alinhar a aplicação do 

Programa Educativo em 2019



Boletim CONECTE-SE 2

Proposta

O Conecte-se veio para oferecer um conjunto de atividades escoteiras descentralizadas e facilitar a  
 participação dos jovens. A proposta permite que todos os escotistas do estado de São Paulo alinhem os 
quatro Ramos sob uma ideia central, conectando nossas convicções fundamentais de sustentabilidade, in-
clusão, respeito à natureza, à liberdade e serviço ao próximo, utilizando meios tecnológicos e integrados.

As atividades serão oferecidas como sugestões da Equipe Regional de Programa Educativo para aplicação 
ora na UEL, ora no distrito, e seguirão conectadas para culminar em uma grande atividade regional  
presencial em 2020, na qual os quatro ramos completarão essa experiência.

Essas ações serão estruturadas a partir do tema “Conecte-se com o Espírito de B-P” e serão compostas 
por fases, reunindo um conjunto de atividades específicas em cada Ramo. 

Algumas foram desenvolvidas a partir de atividades tradicionais, outras possuem uma proposta mais  
inovadora, mas todas são alinhadas à proposta central. Cada fase concentra duas ou mais áreas de desen-
volvimento, interligadas de forma a explorar o conjunto de competências previsto no Programa Educativo.

Por meio de fichas de atividades, elaboradas ou orientadas pela Equipe Regional de Programa Educativo 
através dos Coordenadores de Ramos, os escotistas encontrarão um meio prático de aplicar as atividades 
e poderão flexibilizar cada uma com aqueles requisitos específicos vindos do diagnóstico de cada seção, 
buscando ajustar o ciclo de programa às atividades sugeridas e vice-versa.

Fase Conecte-se "No Coração" | 2019 

A fase “No Coração” tem como eixo central o desenvolvimento espiritual e afetivo dos jovens. As ativi-
dades propostas que serão lançadas poderão ser realizadas em uma reunião de sede, mutirão, travessia, 
jornada/caminhada espiritual, Pré-Vigília, acampamento ou excursão. Essa etapa é descentralizada, na 
UEL (com exceção do Ramo Pioneiro, que pode realizá-la de forma distrital), e contempla todos os Ramos, 
cada um em período específico definido no calendário regional. 

Farão parte desta fase:

• “Caminhada com Francisco” para o Ramo Lobinho - 2/2 a 4/8;
• “Mutirão Espiritual” para o Ramo Escoteiro - 2/2 a 27/4;
• “Conexão Sênior” para o Ramo Sênior - 2/2 a 30/11;
• “Pré-Vigília” para o Ramo Pioneiro - 29 e 30/6.
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Fase Conecte-se "Sempre na Mente" | 2019

Nesta fase, as áreas de desenvolvimento mais contempladas serão social e intelectual. Recursos tecnológi-
cos poderão ser usados em experiências variadas para que os jovens tenham suas capacidades intelectuais 
e sociais reconhecidas. As atividades sugeridas serão desenvolvidas com organização Regional, mas em 
ambiente virtual, utilizando as redes sociais e mídias digitais, e ocorrerão conforme as datas do calendário 
regional.

Para desenvolver a fase "Sempre na Mente", estão sendo propostas:

• “#soulobinho” para o Ramo Lobinho - 9/11;
• “Mutech - Mutirão Escoteiro de Tecnologia” para o Ramo Escoteiro - 4/5 a 31/8;
• “Zap Zap Sênior” para o Ramo Sênior - 4/5;
• “CRP (Congresso Regional Pioneiro)” para o Ramo Pioneiro - 21 e 22/9.

Fase Conecte-se "Junto de Mim" | 2019

Nesta fase, os jovens farão suas conexões em eventos distritais, com atividades sugeridas que 
ocupam um final de semana e reúnem características diversas (porém conectadas) e podem abranger: 
um acampamento temático, um rally, um evento pioneiro. Inovando na programação ou no formato, o 
objetivo é oferecer uma nova experiência, inclusive com alteração dos nomes sugeridos, a fim de 
renovar a aplicação dessas atividades. Nessa fase, as possibilidades de desenvolvimento físico, 
intelectual e caráter terão maior ênfase, embora encontremos possibilidades nas demais áreas.

A fase "Junto de Mim" virá incorporada nas seguintes atividades regionais: 

• “Rally de Lobinhos” para o Ramo Lobinho - 14/9 a 19/10;
• “Distritos em Ação” para o Ramo Escoteiro - 1/6 a 30/11;
• “Mega Pioneirias” para o Ramo Sênior - 1/6 a 27/10;
• “DRACoPio” para o Ramo Pioneiro - 22/09 a 10/11.

Embora não estejam distribuídas numa única época do ano, serão conectadas através do tema e do conteú-
do. Outras atividades poderão ser realizadas em nível distrital ou local, seguindo a programação publicada 
ou utilizando-as como base para aplicação.

CONEXÃO GERAL – Conecta Sampa | 2020

A fim de encerrar a sequência de propostas conectadas, contemplando assim todas as áreas de desen-
volvimento previstas no Programa Educativo do Movimento Escoteiro, o “Conecta Sampa” será uma grande  
atividade regional escoteira presencial, realizada no final do 1º semestre de 2020, envolvendo os quatro 
ramos em um acampamento cujo desafio essencial será integrar todos os escoteiros paulistas em uma 
atividade que tenha “Pegada Zero”, ou seja, que minimize ao máximo o impacto ambiental de sua realização.
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Fase Organização
Áreas de 
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Rally de 
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Distintivos 

Para cada fase será elaborado um distintivo, igual para todos os ramos que, embora independentes, ao 
final se completarão. São independentes para que os jovens possam colocar em seus uniformes/vestuários 
a cada vez que participarem sem, no entanto, ter a obrigatoriedade de usar todos. Aqueles que quiser-
em participar de todas as atividades poderão completar o desenho com todos os distintivos formando 
um único, que poderá ser costurado em seu poncho ou colado em um quadro, que estará disponível em  
www.meukit.escoteirossp.org.br.

#escoteirossp

Conecte-se Nome

Atividades que fiz Atividades que fiz

Atividades que fiz Atividades que fiz

Amigos da minha equipe

http://www.meukit.escoteirossp.org.br.
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Mais Informações 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Acompanhe as novidades das atividades previstas pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no 
Facebook Escoteiros SP.

Bia Reali
Diretora Regional de Programa Educativo

http://www.escoteirossp.org.br

