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5. Relatório Simplificado

Para que possamos ter conhecimento da abrangência e adequação desta atividade, solicitamos que os responsáveis pela 
aplicação respondam um relatório simplificado, por meio do link:
https://docs.google.com/forms/d/1PcGb1ql3SayA4kUPQsa9W4cqDI05pXaTevPdcOGXrSI/edit

Este relatório deve preenchido no formulário até 15 de dezembro de 2019. É muito importante a participação do jovem no 
processo de avaliação e, para nós, é importante conhecer a opinião de todos. Incentivamos que o relatório simplificado 
seja preenchido pelos escotistas responsáveis junto com os jovens. O modelo do certificado de participação será disponibi-
lizado para download.

6. Orientações

Para maiores informações, consulte o Manual de Realização de Eventos produzido pelo Núcleo de Eventos do Escritório 
Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil que será disponibilizado no site http://www.escoteirossp.org.br/.

7. Aquisição de distintivos

A aquisição do distintivo “Conecte-se, junto de mim” correspondente à atividade é opcional e poderá ser feita através do 
site:  http://www.meukit.escoteirossp.org.br/

8. Equipe de concepção da atividade

Coordenação Geral:
Sheila Tatiana de Oliveira Mochida

Revisão:  
Daniela Bicudo Molinari
Thiago Bueno

Diagramação: 
Caio Angarten

Dúvidas sobre programa da atividade
Coordenação do Ramo Escoteiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
E-mail: ramoescoteiro@escoteirossp.org.br  

Aquisição de distintivos e outros itens de enxoval 
Site: www.meukit.escoteirossp.org.br   

Acompanhe as novidades da atividade pelo site www.escoteirossp.org.br  e pela página no Facebook EscoteirosSP
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1. Definição da atividade

O “Distritos em Ação” é uma atividade do “Conecte-se”, mais precisamente da fase “Junto de mim” do Ramo Escoteiro. 
Ele deve ser realizado por todos os Distritos Escoteiros da Região de São Paulo que participam do “Conecte-se”. Para ser 
validada como uma atividade do “Distritos em Ação”, a atividade escolhida deve ser oficialmente uma atividade distri-
tal, ou seja, deve ser uma atividade escolhida e aceita pela maioria das UEL’s que compõem o Distrito e deve constar no 
calendário distrital de eventos.

2. Dados das atividades

Local: Descentralizado, por Distrito.
Data: O período para realização do Distritos em Ação será de 1º de junho  a 30 de novembro de 2019,  de acordo com a 
disponibilidade dos parceiros e locais. Importante ressaltar que, caso algum Distrito já tenha realizado sua atividade fora 
do período proposto, esta pode ser considerada e postada também.
Público-Alvo: Poderão participar do Distrito em Ação os membros juvenis e escotistas do Ramo Escoteiro, com registro 
escoteiro válido.
Investimento do participante: Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa do valor a ser pago 
por participante deve ser determinado pela organização da atividade.
Autorizações: Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da Unidade Escoteira Local só 
podem ser realizadas com autorizações dos pais/responsáveis legais dos membros juvenis e da Diretoria de Grupo.

3. Desenvolvimento das atividades

O “Distritos em Ação” visa fornecer meios para que as Tropas Escoteiras do Distrito se conectem, trocando experiências, 
fazendo novas amizades e fortalecendo laços. Sugere-se assim atividades de um fim de semana inteiro, utilizando-se 
patrulhas formadas por membros de diferentes UEL’s para que a troca de experiências e interação entre jovens seja poten-
cializada. Sugerimos as seguintes atividades:

• Acampamento temático
• Show de Talentos (envolvendo a montagem da estrutura pelos jovens)
• Mutirão de Boa Ação

Todas as atividades externas/especiais devem ser registradas no PAXTU Administrativo, para inclusão da atividade na ficha 
mod. 120 dos participantes, e nesse caso, devem ser cadastradas como tipo “Atividade distrital”. 
Após a realização da atividade sugerida, solicitamos que seja preenchido um Relatório Simplificado da atividade (conforme 
item 5 abaixo).

4. Divulgação do evento

Todo jovem devidamente registrado, autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, sociedade civil 
sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede 
na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele 
que representa ou assiste, captadas durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos 
divulgando o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto da 
UEB.

Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro sugere que postem fotos 
em suas redes sociais, utilizando as hashtags #ramoescoteiroSP. A página no facebook do Ramo Escoteiro da Região Esco-
teira de São Paulo www.facebook.com/ramoescoteirosp compartilhará e divulgará as fotos das atividades recebidas nas 
redes sociais.
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Data: O período para realização do Distritos em Ação será de 1º de junho a 30 de novembro de 2019, de acordo com a 
disponibilidade dos parceiros e locais. Importante ressaltar que, caso algum Distrito já tenha realizado sua atividade fora 
do período proposto, esta pode ser considerada e postada também.
Público-Alvo: Poderão participar do Distrito em Ação os membros juvenis e escotistas do Ramo Escoteiro, com registro 
escoteiro válido.
Investimento do participante: Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa do valor a ser pago 
por participante deve ser determinado pela organização da atividade.
Autorizações: Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da Unidade Escoteira Local só 
podem ser realizadas com autorizações dos pais/responsáveis legais dos membros juvenis e da Diretoria de Grupo.

3. Desenvolvimento das atividades

O “Distritos em Ação” visa fornecer meios para que as Tropas Escoteiras do Distrito se conectem, trocando experiências, 
fazendo novas amizades e fortalecendo laços. Sugere-se assim atividades de um fim de semana inteiro, utilizando-se 
patrulhas formadas por membros de diferentes UEL’s para que a troca de experiências e interação entre jovens seja poten-
cializada. Sugerimos as seguintes atividades:

• Acampamento temático
• Show de Talentos (envolvendo a montagem da estrutura pelos jovens)
• Mutirão de Boa Ação

Todas as atividades externas/especiais devem ser registradas no PAXTU Administrativo, para inclusão da atividade na ficha 
mod. 120 dos participantes, e nesse caso, devem ser cadastradas como tipo “Atividade distrital”. 
Após a realização da atividade sugerida, solicitamos que seja preenchido um Relatório Simplificado da atividade (conforme 
item 5 abaixo).

4. Divulgação do evento

Todo jovem devidamente registrado, autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, sociedade civil 
sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede 
na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele 
que representa ou assiste, captadas durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos 
divulgando o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto da 
UEB.

Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro sugere que postem fotos 
em suas redes sociais, utilizando as hashtags #ramoescoteiroSP. A página no facebook do Ramo Escoteiro da Região Esco-
teira de São Paulo www.facebook.com/ramoescoteirosp compartilhará e divulgará as fotos das atividades recebidas nas 
redes sociais.

Alessandra Aya 
Coordenação Regional de Programa Educativo

Sheila Tatiana de Oliveira Mochida
Coordenação Geral da Atividade

Conecte-se “Junto de Mim”
Distritos em Ação 2019


