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Introdução
O Congresso Regional Escoteiro, organizado pelos Escoteiros
do Brasil - Região de São Paulo, desde seu desmembramento da
Assembleia Regional em 2017, se apresentou como um momento
de expandir os conhecimentos dos adultos voluntários, de forma
a melhorar a prática do Escotismo nas Unidades Escoteiras Locais
(UELs).
Em 2019, o evento aconteceu em Taubaté, no Sistema Educacional
de Desenvolvimento Social (SEDES), em 21 e 22 de setembro.A
partir das discussões realizadas, pudemos perceber que estamos
caminhando para mudanças da sociedade que tendem a
transformar profundamente a forma dos jovens se inserirem no
mundo nos próximos anos.
Ainda não compreendemos como essa sociedade será e, por isso,
seria muito difícil ensinar aos jovens as habilidades necessárias.
Pensando nisso, pudemos perceber que a única forma de preparálos para uma sociedade em transformação é motivando-os a
“aprender a aprender”.
O Congresso Regional Escoteiro 2019 aconteceu em um momento
de intensas transformações institucionais para modernizar e
acompanhar as diretrizes mundiais e interamericanas relacionadas
à área de Métodos Educativos do Movimento Escoteiro.
Nos últimos dois anos, foram publicadas as Políticas Nacionais de
Programa Educativo e de Adultos no Movimento Escoteiro, sendo
elas um incentivo ao alinhamento das práticas, à distribuição
de funções nos diversos níveis da instituição, e em especial ao
aprendizado focado em competências.
Assim, o Congresso Regional Escoteiro teve o enfoque no
aprendizado, com o tema “Caminhos do Aprender”, em que
pudemos conversar sobre as práticas modernas de aprendizado e
aquelas que favorecem a criação de autonomia para o aprender.
Pudemos contar com mais de 500 participantes, palestrantes e
facilitadores internos e externos ao Movimento Escoteiro, além
de proporcionar momentos para apresentação de boas práticas e
estudos com ênfase no Escotismo.
Paralelamente, dentro do Congresso, aconteceu o Congresso
Regional Pioneiro, em que membros juvenis escoteiros de 18 a 21
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anos puderam discutir a mesma temática, trazendo contribuições
como participantes do processo do aprender a aprender.
Esse documento tem a intenção de favorecer a replicação do evento
ou parte dele em outras ocasiões, além de manter registros dos
trabalhos apresentados. Você encontrará produções acadêmicas
que foram expostas durante o evento e também terá acesso às
fichas das atividades, oficinas e workshops aplicados, disponíveis
para que sigamos na construção conjunta do aprendizado.
Boa leitura!
Juliano Ferreira Acuri
Coordenador geral do Congresso Regional Escoteiro 2019
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Aprenda como mudar hábitos alimentares
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
1

Materiais:
Recursos multimídia para apresentação.
Objetivos:
A proposta é apresentar aos congressistas a importância
do “aprender a mudar hábitos”, utilizando como exemplo
as práticas alimentares e tendo em vista o tema anual dos
Escoteiros do Brasil em 2019: Escotismo – Aventura Saudável.
Considera-se, ainda, que todas as pessoas têm um enorme
potencial a desenvolver, em todas as suas dimensões, mas
às vezes limitam-se a viver aquém das possibilidades.
Descrição:
Palestrante: Sthefanye Gritti Legori
Escoteira desde 2007, formou-se como bacharel em
Nutrição pela UMESP e fez pós-graduação em Nutrição
Esportiva. Acumulou experiência profissional em locais como
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hospital Municipal
Universitário (HMU-SBC-FUABC), Hospital e Pronto Socorro
Central de SBC, Gran Sapore (em unidades do Carrefour),
JLA Alimentação, UAN (unidade Marcia e Maria Braido) e
unidade Pronto Socorro Central de São Caetano do Sul
Albert Sabin. Montou seu próprio consultório, a Clinica
Legori. Hoje, presta consultoria para uma escola infantil e
realiza atendimentos particulares.
“Viver de forma escoteira é viver aventuras de modo saudável.
É preparar-se física, mental e espiritualmente para a mais
encantadora de todas as aventuras – a aventura de crescer –
como uma pessoa digna, autêntica e leal, capaz de tomar suas
decisões e compartilhar sua alegria com os outros. E crescendo
será um adulto feliz, comprometido com seu projeto de vida,
integrado à sua comunidade e, principalmente, capaz de
escolher os melhores caminhos”. Fonte: Escoteiros do Brasil.
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Lições aprendidas:
- Não é tarde para mudar, SEMPRE temos uma escolha;
- Importante é ter equilíbrio.

Desenvolvimento:
Realizar uma breve apresentação do currículo da palestrante.
Após uma breve introdução do tema, será feita a explanação
e apresentação, por meio de palestra com o uso de recursos
multimídia. Essa apresentação deve focar não em quais são
os hábitos saudáveis em si, mas sim em como um adulto
pode incentivar a mudança desses hábitos em si mesmo e
principalmente no seu jovem. A palestrante deve dominar o
conteúdo e ter conhecimento amplo sobre o assunto.
Após a apresentação, abrir alguns minutos para dúvidas e
questionamentos. Por fim, agradecer a palestrante, fazendo
uma breve ligação da importância do assunto dentro do tema
anual (Escotismo - Aventura Saudável) e entregar elogio de
agradecimento.
Anexos:
Palestra: Aprenda como mudar
hábitos alimentares - Sthefanye
Gritti Legori
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Por que o aprender pode mudar a minha vida?
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
1

Materiais:
Recursos multimídia para apresentação.
Objetivos:
Apresentar aos congressistas a importância do “aprender
a aprender”, destacando-se como princípio que para a
aprendizagem ser verdadeiramente educativa, ela deve ser
movida pelos interesses, expectativas e necessidades da própria
pessoa ou dos próprios grupos. Mostrar sobre o conceito de
aprendizagem ao longo da vida, seu impacto positivo nos
adultos, de forma a motivar os participantes do congresso a
mergulharem no “clima do aprender”.
Descrição:
Palestrante: Dra. Mary Rosane Ceroni
Doutora em Administração de Empresas (Gestão Humana
e Social) e especialista em Didática do Ensino Superior pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Na UPM, é
professora na graduação e pós-graduação, líder do Grupo
de Pesquisa Educação, Gestão e Sociedade, representante
internacional do Centro de Educação, Filosofia e Teologia e
membro da Comissão Permanente de Internacionalização.
Integra a Rede EmprendeSUR - Empreendedorismo e Inovação
na América Latina desde 2014. Consultora da Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos (Rbep) do INEP. Tem experiência na
área de Educação, com ênfase em Formação de Professores/
Licenciaturas nos Cursos de Filosofia, Matemática, Química,
Pedagogia e Psicologia; e em capacitação de profissionais em
Gestão Educacional e Social para formação docente, liderança,
relações interpessoais, gestão escolar, gestão de ONGs, gestão
de pessoas, interdisciplinaridade e educação empreendedora.
Indicação Bibliográfica: PRADO, Carlos Roberto; SOUZA NETO,
João Clemente; CERONI, Mary Rosane. Filantropia, ética e
gestão nas Ongs. – São Paulo: Expressão e Arte. Editora, 2007.
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O objetivo é trazer reflexão e lições práticas sobre “Por que o
aprender pode mudar a minha vida?”:
“[...] para aprender é preciso entender que dentro de si existe
uma força criadora, um poder de superar dificuldades com
paciência, domínio de si mesmo e persistência em alcançar um
objetivo, um alvo. [...]”(Denise Ferreira)
“A sua personalidade sempre vai refletir em quem você é.
O mestre, se repararmos, fisicamente é um monstrinho, no
entanto é uma pessoa brilhante e dócil, o físico dele se perde
no vídeo e prevalece sua personalidade”. (Samuel Carvalho)
“[...] a atitude desse jovem aprendiz em mostrar o quanto foi
capaz, perseverante pela missão que lhe foi ordenada. A partir
do momento em que acreditamos em nós mesmos somos
capazes de realizarmos o impossível e é através de nossos
erros, das nossas falhas é que conseguimos crescer diante dos
obstáculos que norteiam nossas vidas. [...]”. (Robério Costa)
“A autonomia em querer aprender é o fator primordial nesse
aspecto. Logo em seguida, observamos o projeto sendo
construído. Foi necessário muito esforço, dedicação e prática
para que o trabalho começasse a tomar uma forma melhor.
A grande questão a ser discutida nesse vídeo, é que nos dias
atuais, o imediatismo das atividades nos impede de pensar dessa
maneira. É necessário desacelerar [...]“. (Thiago Carvalho)

Desenvolvimento:
Realizar uma breve apresentação do currículo da palestrante.
Após uma breve introdução do tema, será feita a explanação
e apresentação do tema, por meio de palestra com o uso
de recursos multimídia. Dar enfoque especial ao aprender
ao longo da vida como algo importante para as pessoas e
nas teorias do aprender para trazer os caminhos para tal. A
palestrante deve dominar o conteúdo e ter conhecimento
amplo sobre o assunto.
Após a apresentação, abrir alguns minutos para dúvidas e
questionamentos. Agradecer a palestrante e entregar elogio
de agradecimento.
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Anexos:
Palestra: Por que o aprender
pode mudar a minha vida? Mary Rosane Ceroni
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A autogestão do adulto em seu processo de
formação e a vivência dentro do ciclo de vida
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
2

Materiais:
• Canetas hidrográficas;
• Cartolinas (20 folhas).
Objetivos:
Retomar a questão das Rotas de Aprendizagem, apresentando
ferramentas de autoavaliação e autogestão que possam ajudar
os adultos nesse novo paradigma de formação.
Descrição:
Dentro da perspectiva do desenvolvimento das competências
e das recém-lançadas Rotas de Aprendizagem, a autogestão
dos adultos torna-se um elemento fundamental para que
cada indivíduo busque seu próprio aprimoramento enquanto
escotista ou dirigente. Assim, apresentaremos ferramentas
de autoavaliação e autogestão que possam ajudar os adultos
nesse novo paradigma de formação.
Dinâmica: “Lista A-Z”
A Lista A-Z usa o alfabeto para orientar a conversa e organizar
ideias importantes ou principais conceitos. É uma maneira
eficiente em termos de tempo para estimular a geração de
ideias e incentivar a participação de todos.
Depois da apresentação do que os participantes relacionaram,
será conversado sobre de que forma o que eles disseram é e
pode ser aplicado na prática do nosso trabalho.
Desta forma, a oficina será expositiva e explicativa, ao mesmo
tempo os participantes podem trazer algo que ajude a construir
os nossos próximos passos.
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Desenvolvimento:
1. Criar grupos de trabalho (duplas ou maiores) e fornecer a
cada grupo uma folha de cartolina para registro.
2. Os membros do grupo serão orientados a preencher ideias
ou conceitos relacionados à Gestão de Adultos (tanto no
âmbito da pasta como na autogestão da formação e ciclo de
vida) com cada ideia começando com uma letra do alfabeto.
3. A informação deve ser composta por pensamentos
completos, não apenas palavras, como em um acróstico.
4. Depois de um determinado período de tempo, os grupos
devem compartilhar as ideias.
Facilitadores:
Roberta Haydée e Leonardo Pereira - Coordenação Regional
de Gestão de Adultos
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Como fazer uma tomada de decisão realmente
participativa? - Ferramentas para a mediação de
discussões e processos democráticos na seção
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
2a3

Materiais:
• Projetor;
• Computador;
• Caixa de som;
• Tesoura;
• Papel impresso com os princípios que regem o Estatuto da
Juventude e os 9 princípios fundamentais que garantem o
sucesso do Programa Educativo.
Objetivos:
Apresentar aos participantes ferramentas que ajudem a
dinamizar e mediar processos democráticos, em especial
momentos como Cortes de Honra, Assembleias de Tropa,
Rocas de Conselho, etc., tornando-os interessantes e
fomentando o engajamento de todos.
Descrição:
Dentro do Programa Educativo, bem como dos processos de
gestão institucional, são muito relevantes os momentos de
discussão e tomada de decisão.
Sugerir literatura básica sobre:
• Comunicação Não-Violenta (CNV);
• Fichas de atividades que geram um ambiente confortável,
antes dessas instâncias;
• Literaturas sobre conciliação e mediação;
• Casos de sucesso.

Desenvolvimento:
1° parte:
Apresentar os impressos com os princípios que regem o
Estatuto da juventude e os princípios fundamentais que
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garantem o sucesso do Programa Educativo:
Princípios que regem o Estatuto da Juventude, e que são
referendados pela ONU:
• Promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
• Valorização e promoção da participação social e política, de
forma direta e por meio de suas representações;
• Promoção da criatividade
desenvolvimento do país;

e

da

participação

no

• Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais,
geracionais e singulares;
• Promoção do bem estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem;
• Respeito à identidade e a diversidade individual e coletiva
da juventude;
• Promoção da vida segura, cultura da paz, da solidariedade e
da não discriminação;
• Valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais
gerações.
9 princípios fundamentais que garantem o sucesso do
Programa Educativo:
• Atualização: resultado de reflexões constantes sobre as
práticas educativas;
• Relevância: leva em conta as características culturais, sociais,
políticas e econômicas da sociedade;
• Significância: considera atender os interesses e necessidades
dos jovens;
• Protagonismo juvenil: coloca o jovem como centro do
processo educativo;
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• Para todos: precisa adaptar-se às diferentes realidades,
atendendo jovens de todos os segmentos da sociedade;
• Educa para a vida: deve dar oportunidade para que os jovens
cresçam como pessoas, de maneira progressiva;
• Unidade na diversidade: embora se adapte às distintas
realidades, o Programa Educativo mantém sua unidade;
• Autonomia progressiva: dá espaço para que os jovens
participem dos processos de tomada de decisões;
• Vinculado com a realidade: os conteúdos do Programa devem
estar conectados com as frequentes mudanças da sociedade
e adequados à realidade de cada ambiente.
Comparando as duas, mostrar que cada vez mais queremos
que os jovens estejam nas instâncias de decisões, porém de
forma consciente; pode-se dizer que participação juvenil
refere-se ao envolvimento do jovem na transformação
social, sendo ele considerado um ator estratégico do
desenvolvimento, um cidadão ativo que participa dos
processos sociopolíticos e da tomada de decisão sobre os
assuntos de interesse do próprio jovem.
2° parte: O Jovem nas instâncias de decisões
Apresentar as instâncias de tomada de decisão existentes no
Movimento Escoteiro em cada ramo e como trabalhá-las.
• Ramo Lobinho: Roca de Conselho
A Roca de Conselho: assim como o Povo Livre se reunia
em um conselho, a alcateia também se reúne para tratar de
assuntos que não se discutem todos os dias e que implicam
em decisões para o futuro da alcateia. É uma atividade especial
da qual participam os “velhos lobos” da alcateia e todos os
lobinhos e lobinhas, sem nenhuma restrição. Esse é o único
conselho que existe na alcateia e suas reuniões são breves,
ágeis e se realizam idealmente em duas oportunidades
durante um ciclo de programa.

18

Ramos Escoteiro e Sênior: Conselho de Patrulha, Corte de
Honra, Assembleia de Tropa
Conselho de Patrulha: espaço em que se toma as decisões
mais importantes da patrulha e do qual todos participam. Suas
reuniões podem realizar-se cada vez que a patrulha perceba
ser necessário, sem que sua excessiva frequência o converta
na reunião habitual de patrulha (na que a patrulha realiza
atividades). Trata assuntos como: aprovação das atividades da
patrulha para um ciclo de programa e das atividades propostas
para serem realizadas pela tropa; avaliação das atividades de
patrulha e autoavaliação de progressão pessoal de cada jovem;
eleição do monitor da patrulha; administração dos recursos;
determinação de cargos e avaliação de seu desempenho.
A Corte de Honra: é constituída pelos monitores, com ou
sem a participação dos submonitores de patrulha e a equipe
de escotistas. Reúne-se ao menos duas vezes a cada ciclo
de programa. Cumpre uma dupla função: é organismo de
governo e instância de aprendizagem para monitores e
submonitores. Como organismo de governo, se ocupa em
geral de todos os aspectos que dizem em relação com a
interação entre as patrulhas.
A Assembleia de Tropa: a assembleia é integrada por todos
os jovens da tropa, que intervêm nela individualmente e
não como representante de suas patrulhas. Reúnem-se ao
menos duas vezes em cada ciclo de programa ou quando as
circunstâncias fizerem necessário. Basicamente estabelece
normas de convivência e decide objetivos e atividades da
tropa. Cada vez que na tropa se devem estabelecer normas de
funcionamento ou convivência, estas são determinadas pela
assembleia. Como as normas afetam a todos, todos intervêm
em sua determinação.
• Ramo Pioneiro: Conselho do Clã, COMAD
O Conselho do Clã: o conselho é formado por todos os
jovens do clã, os quais intervêm individualmente e não como
representantes de suas equipes de interesse. É convocado de
acordo com a Carta Pioneira. O presidente do Conselho do
Clã preside também a COMAD.
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A COMAD: é constituída por todos aqueles que foram eleitos
para os diversos cargos: presidente ou diretor, secretário ou
escriba, tesoureiro, etc. Esses cargos são criados pelo clã,
de acordo com as suas necessidades, constando na Carta
Pioneira. Cumpre uma dupla função: a) é o organismo que
coordena as operações; e b) é a instância de aprendizagem,
especialmente para coordenadores e responsáveis.

3° parte: Você, adulto: como auxiliar esses jovens
Debater como o escotista pode e deve fazer com que esses
ambientes sejam os mais harmônicos possíveis, onde todos
falam e são ouvidos. Pode-se aplicar uma dinâmica dos tipos
de escuta, trazendo ainda uma preparação à uma corte,
conselho ou assembleia, no sentido de trazer confiança aos
jovens, para que eles se conheçam e possam trazer soluções
pacíficas e colaborativas.
Podendo ainda trazer opções tecnológicas para facilitar
esses momentos.

Referências*:
h t t p s : // c o m u n i d a d e d e d o v e r d e . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2018/02/livro-comunicaccca7acc83o-nacc83oviolenta.pdf
https://educacaoeparticipacao-producao.s3.amazonaws.
com/wp-content/uploads/Guia-de-Participacao-JuvenilVersao-Final.pdf
http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/
Forma%C3%A7%C3%A3o%20Continuada/Artigos%20
Diversos/costa-protagonismo.pdf
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cnj/
justica_restaurativa_cnj_2016.pdf
https://escoteiros.org.br/arquivos/programa/Escotistas_em_
acao_ramo_lobinho.pdf
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https://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_
acao.pdf
h t t p s : // w w w . e s c o t e i r o s . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/04/escotistas_em_acao_senior.pdf
h t t p s : // w w w . e s c o t e i r o s . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/04/escotistas_em_acao_ramo_pioneiro-1.pdf
*Acessadas em 08/11/2019.

Facilitadores:
Antonio Fischer Neto e João Augusto - Coordenação Regional
do Ramo Sênior

Guia de Participação
Juvenil - Oficinas
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Comunicação Não Violenta (CNV) no processo
de aprendizagem
Duração:
60 minutos

Aplicadores:
2

Materiais:
• Equipamento de som (caixa e microfone)
• Impressões coloridas: 1 cópia
1. Frases CNV (1 cópia)
2. Ambientação 1 (colar na parede - 1 cópia)
3. Ambientação 2 (colar na parede - 1 cópia)
4. Ilustração (1 cópia por participante)
Objetivos:
Oferecer aos escotistas e dirigentes ferramentas de CNV
para que possam utilizar em sua dia a dia na UEL, ajudando
nos processos de gerenciamento de conflitos, debates,
intervenções, etc.
Descrição:
A Comunicação Não Violenta (CNV) é um processo de pesquisa
contínua que apoia o estabelecimento de relações de parceria
e cooperação, em que predomina comunicação eficaz e com
empatia. Enfatiza a importância de determinar ações à base de
valores comuns. Quando usada como guia na construção de
acordos, a CNV pode tomar a forma de uma série de distinções,
entre as quais:
• Distinção entre observações e juízos de valor;
• Distinção entre sentimentos e opiniões;
• Distinção entre necessidades (ou valores universais) e
estratégias;
• Distinção entre pedidos e exigências/ameaças;
Uma comunicação à base destas distinções tende
a evitar dinâmicas classificatórias, dominatórias e
desresponsabilizantes, que rotulem ou enquadrem os
interlocutores ou terceiros.
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A CNV enxerga uma continuidade entre as esferas pessoal,
interpessoal e social, e proporciona formas práticas de
intervir nelas.
Aqueles que se apoiam na comunicação não violenta
(chamada também de comunicação empática) consideram
que todas as ações são originadas numa tentativa de satisfazer
necessidades humanas, mas tentam fazê-lo evitando o uso do
medo, da vergonha, da acusação, da ideia de falha, da coerção
ou das ameaças. Um princípio-chave da comunicação não
violenta é a capacidade de se expressar sem usar julgamentos
de “bom” ou “mau”, do que está certo ou errado. A ênfase é
posta em expressar sentimentos e necessidades, em vez de
críticas ou juízos de valor.
Referência
h t t p s : // p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Comunica%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_violenta

Desenvolvimento:
Sobre a Casa Firmamento:
http://www.casafirmamento.com.br/
A Casa Firmamento oferece cursos, palestras, vivências,
processos psicoterapêuticos e de coaching.
“É um espaço criado para o desenvolvimento humano.
Está sustentada em três pilares: o autodesenvolvimento, a
educação e a atuação profissional.
Concebemos o ser humano em sua integralidade e através
de uma visão sistêmica.
Aqui se respira diversidade, conhecimento, conexão,
expressão, profundidade e diálogo.”
Facilitadores:
Valéria Graziano (Casa Firmamento)
Consultora Organizacional
Executive Coach, congressista e palestrante. Formação em
coaching pelo Instituto Ecosocial.
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Certificação de 3 anos em Biologia Cultural com Humberto
Maturana e Ximena D’Ávilla pela UNINDUS Universidade da
Indústria em parceria com Instituto Matriztico do Chile.
Executiva da área de RH, segmento de tecnologia.
Curso livre de 7 meses de Comunicação não violenta
Contato:
e-mail: vgazzara@gmail.com

24

Disciplina Positiva
Duração:
60 minutos

Aplicadores:
2

Materiais:
• Equipamento de som e datashow.
Objetivos:
Oferecer aos escotistas e dirigentes ferramentas de disciplina
positiva para que possam utilizar em sua dia a dia na UEL,
ajudando nas intervenções comportamentais necessárias
tanto para crianças como para adultos.
Descrição:
Disciplina Positiva ensina habilidades sociais e habilidades de
vida para crianças, adolescentes e adultos.
Baseia-se no conceito de que disciplina pode ser ensinada com
firmeza e gentileza ao mesmo tempo, sem punição, castigo ou
recompensa. Esta filosofia apresenta o caminho do meio entre
o autoritarismo e a permissividade, resultando em ferramentas
para nos ajudar a desenvolver as habilidades que tanto queremos
para construir relacionamentos mais saudáveis.
Quando usamos as ferramentas de Disciplina Positiva o dia se
torna mais harmonioso, sendo mais prazeroso se relacionar
com todos os que nos cercam. Uma das ferramentas em
Disciplina Positiva é que os “erros são ótimas oportunidades
de aprendizagem”. Todos aprendemos observando. Os adultos
podem e irão errar, mas aprenderão ferramentas para reparar
seus erros e focar em soluções.
Referência:
https://pdabrasil.org.br/index.php/a-pda/o-que-e-disciplinapositiva

Desenvolvimento:
Sobre a Casa Firmamento:
http://www.casafirmamento.com.br/
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A Casa Firmamento oferece cursos, palestras, vivências,
processos psicoterapêuticos e de coaching.
“É um espaço criado para o desenvolvimento humano.
Está sustentada em três pilares: o autodesenvolvimento, a
educação e a atuação profissional.
Concebemos o ser humano em sua integralidade e através
de uma visão sistêmica.
Aqui se respira diversidade, conhecimento, conexão,
expressão, profundidade e diálogo.”
Facilitadores:
Renata Vozzo Pajania - Psicóloga e Psicopedagoga
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O distintivo como ferramenta educativa:
repensando o reconhecimento para jovens e
adultos
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
1a4

Materiais:
• Conjunto de Cartas – Caminho dos Ramos de Lobinho
a Pioneiro
Objetivos:
Auxiliar os voluntários a assimilar que os distintivos são
ferramentas educativas que resultam na possibilidade de o
jovem obter o distintivo especial, caso o Programa Educativo
seja bem aplicado.
Descrição:
Um dos principais marcos do Movimento Escoteiro é a
utilização dos distintivos como ferramenta de reconhecimento.
Atualmente, podem ser entendidos como um elemento
educativo de valorização do trabalho de um jovem ou adulto,
com um significado muito mais profundo do que apenas
o distintivo em si. Assim, a perspectiva da oficina é trazer
elementos que ajudem os participantes a refletirem sobre
essa questão.

Desenvolvimento:
Separados em 4 grupos, os participantes receberão um
conjunto de cartas de acordo com o ramo que atuam. O
objetivo é refletir no aproveitamento de cada um deles no
dia a dia e nas diversas opções de atividades para o ramo,
facilitando a aplicação do Programa Educativo como um
todo. Algumas discussões surgirão naturalmente, porém, é
interessante propor que os participantes mantenham abertas
as competências e atividades sugeridas para a progressão
pessoal, tornando o diálogo mais rico.
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Os aplicadores devem conhecer a completude de distintivos à
disposição do jovem durante o seu desenvolvimento no ramo até
a conquista do respectivo distintivo especial. Devem conhecer,
ainda que de maneira geral, os objetivos finais e intermediários
além das competências dos ramos a serem trabalhados.
É possível aplicar de maneira específica, para apenas um dos
ramos, ou com todos.
Facilitadores:
Alessandra Aya - Coordenação Regional de Programa Educativo
Anexos:

Conjunto de Cartas:
Caminho dos Ramos
de Lobinho a Pioneiro
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Escotismo high tech: Ferramentas para
incorporar a tecnologia às atividades
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
1a2

Materiais:
• Projetor;
• Extensão;
• Notebook;
• Se possível, internet via wi-fi.
Objetivos:
Apresentar ferramentas para incorporar a tecnologia às
atividades e torná-las mais atraentes para os jovens.
Descrição:
Solicitar aos participantes que abram o app do navegador de
internet pelo celular e entrem no site “Play Kahoot”.

Desenvolvimento:
Participação pode ser individual ou com os participantes
separados em duplas, grupos ou equipes. Será aplicado o
Game “Conhecendo o jovem” por meio do site/app Kahoot.
Ao final do game, haverá apresentação em power point “Escotismo High Tech”.
Link Kahoot
Facilitadores:
Elisa Garcia Góe - Equipe Nacional de Atualização do Programa
Educativo
Anexos:

Apresentação
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Olhando no olho - A importância de considerar
as particularidades de cada jovem
Duração:
25 minutos

Aplicadores:
1a2

Materiais:
• 1 lápis por por participante;
• Folha de sulfite para dinâmica;
• Impressão de figuras A3;
• Jogo de Cartas
Objetivos:
Promover uma reflexão sobre a importância de valorizar as
potencialidades individuais de cada jovem.
Descrição:
Dividir os participantes em pequenas equipes (4 ou 5 pessoas).
Cada participante receberá 1 folha com 4 quadrantes (anexo 1).
Dinâmica do desenho
No primeiro quadrante, deverão responder às seguintes questões:
1) No nosso dia a dia fazemos diferentes atividades. Algumas
mais prazerosas, outras menos. Algumas com as quais nos
damos melhor, outras nem tanto. Analise as atividades que
você realiza no seu trabalho, em sua casa e na escola e
escreva com duas palavras: o que mais gosta de fazer e o
que faz com primor.
2) Agora, organize os termos abaixo em ordem de habilidade
e preferência:
Jogar, dançar e rolar
Cantar e tocar instrumentos musicais
Ler, escrever e se expressar
Desenhar e pintar
Cálculos matemáticos
Compreender as pessoas (sentimentos e emoções)
Entender a si mesmo
Reconhecer elementos da natureza
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Após essa etapa inicial, será solicitado a cada participante que
faça um desenho: após observar um objeto por 30 segundos,
deverão desenhá-lo com a maior riqueza de detalhes possível
(usar para isso o terceiro quadrante da folha).
Discussão dos resultados da dinâmica
Será confrontado o resultado dos desenhos (desempenho e
satisfação) com as preferências e habilidades relatadas nas
questões iniciais.
No quarto quadrante haverá 10 palavras. O participante deverá
circular 3 delas de acordo com o desempenho e satisfação ao
realizar os desenhos. Discutiremos o quanto as potencialidades
individuais foram exploradas nessa atividade.
Apresentação de conceitos
Por meio do uso de figuras (anexo 2) e apresentação
de dados científicos serão abordados os conceitos de
Inteligências Múltiplas como forma de reflexão sobre as
potencialidades individuais.
Nessa etapa deve-se entregar a cada equipe participante
um jogo de cartas (anexo 3) com as características de cada
inteligência. Estas serão utilizadas para autorreflexão das
potencialidades individuais e posterior comparação com
as preferências listadas nas questões 1 e 2 , trabalhadas na
dinâmica inicial. Para anotar os resultados dessa reflexão use
o quadrante 2.
Também é objetivo desse momento:
• Fomentar a discussão sobre a ênfase e importância dada às
potencialidades de cada jovem enquanto membro da Alcateia
e Tropa durante a elaboração das atividades semanais.
• Refletir sobre a importância de valorizar as diferenças e
promover momentos nos quais os jovens possam experimentar
suas potencialidades individuais, perceber a valorização das
mesmas, permitindo assim que este se sinta parte integrante
do grupo e peça importante dentro do contexto. Dessa forma,
vínculos são fortalecidos e o jovem se sente cada vez mais
integrado ao grupo que pertence.
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• Discutir o processo de aprendizagem individual tendo como
referência as “formas de aprender” (descritas no jogo de cartas)
de cada inteligência e, portanto, de cada pessoa, procurando
novas formas de comunicação para que o conteúdo a ser
ensinado possa ser compreendido.
Relação dos conceitos com a prática
Enumerar formas de colocar os conceitos em prática:
• Elaborar jogos nos quais tantos as habilidades físicas como as
cognitivas tenham o mesmo grau de importância;
• Usar jogos colaborativos de modo que o resultado final seja
dependente da participação de todos, desse modo cada um
poderá contribuir com aquilo que tem de melhor;
• Variar semanalmente as atividades de modo que diferentes
habilidades sejam exigidas;
• Variar o grau de dificuldade exigido, porém pensar na
individualização das atividades.

Desenvolvimento:
Duração
Atividade
Abertura: apresentação do tema
2’
Dinâmica do desenho
8’
Discussão dos resultados da dinâmica
3’
Apresentação de conceitos: educação inclusiva e
7’
inteligências múltiplas (Impressões de figuras em papel A3)
5’
Encerramento: relação dos conceitos com a prática
Facilitadores:
Morgana Rosa Russo - Coordenação Regional de Diagnósticos
em Suporte Educacional

Anexos:

Ficha, figura e cartas
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Repensando a avaliação - validando
competências e refletindo sobre o
Programa Educativo
Duração:
30 minutos

Aplicadores:
2

Materiais:
• 1 flor;
• Folhas de sulfite;
• Dado;
• 5 pinos coloridos (amarelo, branco, marrom, preto e vermelho);
• 5 envelopes de papel coloridos.
Objetivos:
Conscientizar o escotista das diferentes formas de avaliação
e desenvolvimento das competências, destacando também a
ideia de que esses elementos não são fixos, podendo variar de
indivíduo para indivíduo.
Descrição:
Dinâmica: “Essa Flor”
Em círculo, é solicitado a uma pessoa para iniciar passando a
flor para a pessoa da esquerda, dizendo o nome da pessoa da
direita falando a seguinte frase: “Essa é uma flor que a fulana
mandou para você”, e assim consecutivamente.
Perguntas:
Ramo Lobinho:
Um lobinho realizou uma visita ao zoológico com sua família.
Pode ser validado como progressão?
( x ) sim ( ) não
No desfile de Sete de Setembro, um lobinho desfilou com a
escola. Pode ser validado como progressão?
( x ) sim ( ) não
Somente o responsável pela Alcateia pode validar as
competências?
( x ) sim ( ) não
Durante a feira de Ciências da Escola, um lobinho desenvolveu
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um projeto científico. Pode ser validado como progressão?
( x ) sim ( ) não
Ramo Escoteiro:
Quando um jovem possui alguma deficiência física que o
impede de realizar uma “atividade pessoal”, essa pode ser
substituída?
( x ) sim ( ) não
Uma “atividade pessoal” pode ser substituída ou incorporada
para que o jovem cumpra a competência?
( x ) sim ( ) não
No mês de março, onde se comemora o dia da mulher, um
jovem realizou uma pesquisa sobre as mulheres que foram
importantes para nossa história na escola onde ele estuda.
Pode ser validado como etapa de sua progressão?
( x ) sim ( ) não
Ramo Sênior:
Os jovens devem cumprir 1/3 dos itens de progressão para
mudar de etapa, porém se não cumprirem um ou dois itens,
um adulto pode impedi-los de passar para próxima progressão?
( ) sim ( x ) não
Um jovem já tem certa maturidade e possui uma competência
adquirida fora do Movimento. Isso pode ser considerado na
sua progressão?
( x ) sim ( ) não
Uma “atividade pessoal” pode ser substituída ou incorporada
para que o jovem cumpra a competência?
( x ) sim ( ) não
O Conselho de Patrulha pode avaliar uma atividade?
( x ) sim ( ) não
Ramo Pioneiro
Diferente dos outros ramos, no Ramo Pioneiro o jovem tem
acesso as competências?
( x ) sim ( ) não
O jovem pode propor e avaliar uma atividade?
( x ) sim ( ) não
Um jovem já tem certa maturidade e possui uma competência
- adquirida fora do Movimento. Isso pode ser considerado na
sua progressão
( x ) sim ( ) não
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Desenvolvimento:
Para que os participantes da sala se conheçam, é proposta a
dinâmica: “Essa flor” de abertura. Na sequência:
1. Os escotistas serão divididos em 5 equipes com 7 integrantes
(componentes de ramos variados);
2. Cada equipe irá receber um pino colorido;
3. Para iniciar a partida, joga-se o dado e a equipe que fizer o
maior número de pontos inicia o jogo, continuando as jogadas
em sentido horário;
4. Os participantes irão andar de acordo com a quantidade do
número tirado no dado;
5. Se o pino cair em uma casa de um dos ramos, a equipe deverá
responder uma pergunta;
6. Se acertar joga novamente o dado; errando passa-se a vez;
7. Vence a equipe que completar o percurso primeiro.
Os escotistas irão responder às questões sobre diferentes
formas de avaliação.
Facilitadores:
Márcia Thais e Weliton Alberto - Coordenação Regional
do Ramo Lobinho
Anexos:

Jogo de Tabuleiro
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Centros Escoteiros
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
1a2

Objetivos:
Apresentar os Centros Escoteiros disponíveis em São Paulo
Descrição:
Oportunidades de aprendizado em ambientes diferenciados
• Centro Escoteiro Jaraguá (CEJ)
Centro Escoteiro Jaraguá, localizado no Parque Estadual
do Jaraguá, com 492 hectares, abriga um dos últimos
remanescentes de Mata Atlântica da Região Metropolitana de
São Paulo. Lá está localizado o Pico do Jaraguá, que representa
o ponto mais alto da cidade de São Paulo, com 1.135 metros
de altitude.
O Centro Escoteiro Jaraguá,localizado no Parque Estadual do
Jaraguá, além de tradicionalmente ser sinônimo dos cursos
de formação da Região Escoteira de São Paulo, também pode
ser utilizado pelas Unidades Escoteiras e Distritos Escoteiros
para diversas atividades, tais como:
• Acampamentos;
• Trilhas;
• Atividades Ecológicas;
• Atividades de Radioescotismo;
• Padaria Artesanal;
• Atividades Distritais.
• Centro Escoteiro Ipanema (CEI)
A Floresta Nacional de Ipanema é o mais significativo maciço
isolado de Mata Atlântica no estado de São Paulo, em uma zona
de tensão ecológica, formando um mosaico extremamente raro
entre a floresta e o cerrado.
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No Centro Escoteiro de Ipanema, localizado na Floresta Nacional
de Ipanema, é possível realizar:

• Acampamentos, acantonamentos, jornadas, excursões,
bivaques, etc.;
• Insígnia Mundial do Meio Ambiente: aprendizado sobre biomas,
catástrofes ambientais e preservação ambiental;
• Atividades relacionadas à história do Brasil;
• Atividades de aventura como trilhas, corrida de aventura,
enduro e trekking;
• Centro Escoteiro Ciência e Tecnologia
O Parque De Ciência e Tecnologia da Universidade de São
Paulo (Pq.Cientec-USP) foi criado em 2001, vinculado à PróReitoria de Cultura e Extensão Universitária, passando a ser
considerado como Reserva Ecológica da USP em 2012, com
uma área de 112 hectares de mata.
Com o auxílio de monitores da USP, no Centro Escoteiro de
Ciência e Tecnologia, inserido no Pq.CinTec-USP, podemos
proporcionar atividades de:
• Princípios da Física;
• Planetário;
• Observações Astronômicas;
• Alameda Solar;
• Laboratório de Microbiologia;
• Meteorologia;
• Geofísica.

Facilitadores:
Raphael Tadeu Raiza e Jorge Martins Carvalho Filho Escritório Regional
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Comunicação – Aprender ensinando
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
1a3

Materiais:
• Mesa;
• Suporte de câmera;
• Fitilhos para fazer nós;
• Lenços escoteiros variados;
• Estrutura para pendurar os lenços;
• Parede para painel de post-it;
• Muitos post-its em tamanho pequeno, pelo menos em
duas cores;
• Cards impressos em papel mais grosso que sulfite.
Objetivos:
Apresentar o ambiente digital da internet como espaço que
favorece a aprendizagem colaborativa, uma vez que podemos
aprender com pessoas comuns e também utilizar canais para
compartilhar conhecimentos. Transportar isso para a realidade
escoteira, indicando canais e incentivando que sejam utilizados
em atividades por jovens e adultos.
Descrição:
O estande será dividido em 3 espaços para interações distintas.
Cada espaço apresentara como as redes sociais podem ser
utilizadas de maneira positiva como aprendizagem.

Desenvolvimento:
Descrição dos 3 espaços:
1 - Espaço com um suporte de celular posicionado acima de
uma mesa, para que o participante possa encaixar o próprio
celular e gravar um vídeo tipo “do it yourself” (diy) e gravar
um tutorial de como fazer nós e compartilhar em suas redes.
Algumas dicas técnicas serão disponibilizadas.
2 - Painel de lenços (com coleção regional que está no CEJ)
como cenário para que a equipe do estande grave os
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participantes falando a promessa. Isso deverá se tornar um
vídeo editado posteriormente em que cada trecho é falado
por uma pessoa diferente.
3 - Painel de post-its que forma a palavra TROCA no qual,
dentro das letras, os participantes anotam coisas que podem
ensinar, e, fora delas, coisas que gostariam de aprender (vale de
tudo). No post-it do ensinar, vale colocar também um contato
para estimular que as pessoas consigam de fato se falar.
Participantes podem escolher livremente com qual espaço
interagir. Na saída, eles recebem “cards” com QR codes
direcionando para canais de youtube, sites, blogs, perfis em
redes sociais que podem ser úteis em atividades escoteiras,
além de receberem dicas de aplicativos gratuitos que podem
gerar experiências comunicativas/de aprendizagem.

Facilitadores:
Hugo Pires e Natália Freitas - Equipe Regional de Imagem e
Comunicação (ERIC)

40

Conecta Sampa
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
1a2

Materiais:
• Equipamentos audiovisuais
Objetivos:
Apresentar o evento que sintetiza as fases anteriores do
Conecte-se, levando aos participantes do Congresso um
pouco do que será oferecido aos jovens, em termos de
infraestrutura, proposta educativa e expectativas.
Descrição:
Será apresentado o vídeo do local onde acontecerá o Conecta
Sampa e os facilitadores estarão tirando qualquer dúvida sobre
o evento.
Referências:
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
h t t p s : // w w w. e s co t e i ro s s p . o rg . b r/e ve n t o /co n e c t a sampa-2021/

Facilitadores:
Ingrid Janaina da Silva Foresto e Caio Ferreira Bernardo Coordenação Geral do Conecta Sampa
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Gestão de Adultos
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
2

Materiais:
• Cartaz de identificação do estande;
• Lista de registro de participações;
• Canetas Esferográficas;
• QR Codes impressos (meia folha A4, plastificada);
• Banner Ciclo de Vida do Adulto;
• Livros referentes à Gestão de Adultos;
• 100 pacotes de pipoca doce “Nhac” 15g.
Objetivos:
Levantamento de informações sobre escotistas e dirigentes
paulistas e apresentação do real papel da Gestão de Adultos.
Descrição:
• Breve apresentação da pasta;
• Troca de “brinde” pela leitura de QR Code;
• Os participantes deverão responder ao formulário gerado pelo
QR Code;
• Os participantes deverão assinar lista de registro de
participação.

Desenvolvimento:
1. Será oferecido um brinde em troca da realização do desafio.
2. Para acessar este desafio será necessária a leitura de QR Code.
• Os desafios são situações-problema que podem acontecer
em uma UEL.
• Eles serão entregues de acordo com o perfil do adulto
voluntário.
Exemplos:
• Você é um diretor-presidente de um grupo escoteiro que
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possui um clã com 7 jovens engajados que farão 21 anos em
2019. Apesar do volume de pessoas do clã, o grupo é pequeno
e não possui muito espaço para que esses jovens atuem como
voluntários. O que você faria? (DESAFIO PARA JOVENS)
• Você é Assessor Pessoal de Formação (APF) de um adulto com
funções em níveis local, distrital e regional. Você acredita que
devido à esta carga, seu assessorado encontrará barreiras
no ciclo de vida como adulto voluntário? Como você o
aconselharia para a possibilidade de conciliação de funções?
(DESAFIO PARA JOVENS)
• Um pioneiro optou por fazer atividades do seu ramo
e atuar na seção escoteira. Qual sua opinião sobre a
conciliação entre a Rota de Aprendizagem e a conquista
das competências como membro juvenil? (DESAFIO PARA
MEMBROS EXPERIENTES)
• Você acabou de completar 21 anos e, após um problema
em seu grupo escoteiro, você é o único que pode manter o
Ramo Escoteiro em funcionamento. Contudo, já possui muitas
atribuições no trabalho e faculdade. O que você faria para
manter os jovens no grupo e conseguir atuar como chefe de
seção mesmo sem experiência? (DESAFIO PARA MEMBROS
EXPERIENTES)
3. O desafio ficará na primeira página do link do formulário
aberto pelo QR Code. Haverá outras duas páginas a seguir,
conforme descrito abaixo:
• PÁGINA 2 (IDENTIFICAÇÃO): nome, idade, registro, grupo,
função, nível formação, experiência (em anos);
• PÁGINA 3 (O PROCESSO DE GESTÃO DE ADULTOS):
Dos seus últimos 3 cursos realizados, quantos foram no
seu distrito?
• Seu distrito oferece os cursos necessários para sua formação?
• Por que você não faz cursos no seu distrito e se faz, por
que sim?
• Como você avalia o trabalho de seu APF?
• Você é APF? Em caso positivo, como avalia o seu trabalho?
• Cite 3 escotistas ou dirigentes do seu distrito que você admira.
• Você leu a Política Nacional de Adultos no Movimento
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Escoteiro (2019)?
• Você já compreende o funcionamento das Competências e
Rotas de Aprendizagem?
Facilitadores:
Roberta Haydée Fonseca Pereira e Leonardo Pereira da Silva Coordenação Regional de Gestão de Adultos
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Gestão da Formação
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
3

Materiais:
• Banner Ciclo de Vida do Adulto;
• Placa de botão e luzes (eletrônico);
• Pirulitos ou doces para premiação do “jogo”.
Objetivos:
Trocar vivências e contribuir na elucidação da definição da
pasta “Gestão da Formação”.
Descrição:
• Exposição do banner
• Atendimento ao associado em suas dúvidas;
• Convite para participar do jogo “passa ou repassa”.

Desenvolvimento:
A cada visita no estande, os participantes terão a oportunidade
de vivenciar o desdobramento da descrição da Gestão de
Formação, que até então era embutida à pasta de Gestão de
Adultos, e assim trocar impressões e também percepções.
Convidaremos os visitantes a realizar um jogo tipo “passa
ou repassa” e também a tirar as dúvidas a partir novo olhar
da formação.
1ª - O banner será exposto para ilustrar o estande.
2º - Na ocasião de questionamentos dos associado, os
expositores responderão suas dúvidas, baseadas na Política
Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro.
3º - Convidaremos o associados a participar de um pequeno
jogo que consiste em responder uma questão a partir de um
aperto em um painel. Ao responder a questão, acenderão luzes
no painel que indicarão se a resposta está correta ou errada.
Obs: o jogo pode ser jogado em dupla ou individual.
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Painel:

Possibilidade de perguntas:
1 - Onde está regulamentando o processo de homologação
dos níveis do ciclo de vida do adulto?
2 - O adulto sem registro pode frequentar o curso intermediário
oferecido pelos Escoteiros do Brasil?
3 - Quem designa o APF para um membro novo?
4 - As iniciativas formativas estão localizadas em qual fase do
ciclo de vida? Captação, desempenho ou decisão para o futuro?
5 - O sistema de formação, segundo a Política Nacional de
Adultos, vem para dificultar a formação?
6 - A flexibilidade do sistema de formação prevê adequações
quando necessário?
7 - Após o alcance das competências correspondentes aos
níveis preliminar e intermediário, quem homologa é o Nível
Regional e quem certifica é a Unidade Escoteira Local?
8 - Segundo a Política Nacional de Adultos, a conclusão do
Nível Avançado deve ser aprovada pelo APF após o alcance
das competências correspondentes ao Nível Avançado,
homologada pelo Nível Regional e certificada pelo Nível
Nacional?
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9 - Após concluído o Nível Avançado, não há necessidade de
um APF. Certo ou errado?
Respostas:
1 - Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos
2 - Não
3 - Diretoria da UEL
4 - Desempenho
5 - Não
6 - Sim
7 - Errado
8 - Correto
9 - Errado
Está prevista a entrega de um mimo ao final da visita dos
asociados (“balinhas”).
Facilitadores:
Jaquilene Luz, Rogério Rossi e Mariluce Maia - Coordenação
Regional de Gestão da Formação
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Trabalhando em rede: aprendendo e
compartilhando de forma transversal
Duração:
Aplicadores:
1h30
1a2
15 a 20 min por pessoa ou equipe
Materiais:
• 1 rolo de barbante;
• 1 tesoura;
• 1 fita crepe;
• Canetinhas diversas;
• Papel de rascunho;
• Palitos de picolé.
Objetivos:
Refletir sobre como compartilhamos nosso conhecimento
e como aprendemos com a experiência de quem possui um
conhecimento para transmitir a nós; buscar exercitar o trabalho
em redes.
Descrição:
1° parte
Você compartilha seu conhecimento?
Reflexão inicial para a introdução do tema.
2° parte
A - Dinâmica do barbante
B - “Dona da informação”
Escolher uma das dinâmicas ou realizar ambas se o tempo
deatividade permitir.
3° parte - Compartilhando o conhecimento

Desenvolvimento:
1° parte - Você compartilha seu conhecimento? (5 minutos)
Começamos a dinâmica questionado sobre:
• Você busca aprender com as experiências dos que fizeram
antes de você?
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• Seu aprendizado vem apenas das suas experiências, ou você
consegue adquiri-lo pelo compartilhamento de terceiros?
• Possuo a humildade de entender que alguém menos
experiente em um assunto pode me ensinar em outro? Ou
que alguém com menos idade pode me ensinar muito?
• Eu, chefe de seção, consigo aprender com um assistente?
• Eu, jovem líder, consigo aprender com um sênior?
• Eu, sênior, consigo aprender com um lobinho? (etc.)
• O que você faz com o conhecimento que você possui?
• Você compartilha seu conhecimento?
Objetivo: É muito comum encontrar escotistas e jovens que
acreditam que compartilhar conhecimento não é algo que
possa contribuir com o próprio crescimento; outros não
compartilham seus saberes por acreditarem que esta é a melhor
forma de se destacar ou ascender sobre o outro. Refletir sobre
quais caminhos buscamos para aprender quando iniciamos
algo novo: estamos cometendo os mesmos erros que quem
veio antes de nós cometeu?; “Se formos errar, que seja em
algo novo”; quem são e quem podem ser nossas referências?
2° parte
A - Dinâmica do barbante (5 minutos)
O aplicador escolherá um tema, entregando assim a ponta do
barbante a uma pessoa, que falará algo sobre o tema e passará
para outro (de preferência o que não esteja do seu lado - a ideia é
criar um emaranhado de barbante) e assim por diante. Instruir que
o objetivo do jogo é que o grupo fale o maior número possível
de palavras. Se alguém demorar muito, a contagem recomeça.
Em certo momento, as palavras que remetem ao tema vão se
tornando escassas, até que uma pessoa vai saber e outra não.
A ideia é ver se as pessoas se ajudariam ou não, uma vez que
não será explanado se pode ou não se ajudar, e que o objetivo
é que o grupo chegue o mais longe possível.
Objetivo: Mostrar que o bom andamento de um grupo está
atrelado à disposição de cada um em compartilhar o que
sabe e confiar, aceitar e adquirir o que o outro se propõe a
compartilhar conosco, uma vez que não se trata apenas de
dividir ou repassar informação, mas sim abrir espaço para
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troca, para o crescimento seu e do próximo. O quão longe o
grupo consegue ir (contagem de palavras) representa o quanto
conseguimos realizar em um projeto, por exemplo. “Sinergia”.
B - ”Dona da informação” (5 minutos)
O aplicador dará a cada trio uma porção de palitos. Uma pessoa
estará vendada e não poderá falar, a outra terá a informação do
que deve ser feito com os palitos, mas não poderá falar nem
tocar em nada, e a outra poderá falar e ver, mas não poderá
tocar em nada. A ideia é que formem um esqueleto de fogueira.
Objetivo: Mostrar que uma pessoa que se recusa a
compartilhar conhecimento, demonstra que não reconhece
suas habilidades; mostrar que compartilhar informações
funciona como um estímulo para você buscar aprender mais,
se desafiar e evoluir; gerar um debate e fazer com que as
pessoas enxerguem novas perspectivas, por exemplo: “se eu
não tivesse compartilhado o que eu sabia, teríamos concluído
a tarefa? Se eu não tivesse confiado na informação que me foi
dada, teríamos concluído a tarefa?”.
Em geral, as pessoas se portam como cumpridoras de
tarefas, e talvez, por medo ou receio, não compartilham suas
técnicas e conceitos. Com isso, acabam guardando para si o
saber adquirido ao solucionar tal problema e ao enfrentar os
desafios organizacionais, aprisionando o conhecimento que
possuem. Assim como também há as organizações que já
avançaram nesse aspecto, contando com práticas, políticas
de manutenção e desenvolvimento das pessoas responsáveis
pelos resultados, porém precisam ganhar uma agilidade cada
vez maior, adquirir e repassar conhecimento com rapidez
e assim garantir que seus colaboradores estarão sempre
preparados para solucionar problemas e oferecer respostas
satisfatórias (serve para a do barbante).
3° parte - Compartilhando o conhecimento (5 minutos)
Apresentar rapidamente as ferramentas de troca de
informações que já existem e funcionam hoje (BiblioteClã,
Biblioteca Virtual Escoteira, site regional, fichas de atividade,
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etc). São conhecidas e/ou utilizadas pelos presentes?
Em seguida, entregar para cada participante um papel
de rascunho e uma caneta, onde irão propor formas de
compartilhar conhecimento - deixando exposto para todos
que quiserem contribuir. Instruir que foquem nas duas vias do
“compartilhar”: de onde eu adquiro meu aprendizado, e o que
eu faço com ele depois disso.

Facilitadores:
Nicholas Picin Casagrande - Núcleo Regional de Jovens Líderes
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ONU Mulheres
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
1

Objetivos:
Apresentação do programa ONU Mulheres e como isso se
inclui na formação do adulto nos Escoteiros do Brasil.
Descrição:
O mandato da ONU Mulheres Brasil inclui um componente de
coordenação das ações em prol da igualdade de gênero no
Sistema das Nações Unidas. Neste sentido, a organização lidera
o Grupo de Trabalho Gênero, Raça e Etnia, para incorporação
da intersetorialidade da perspectiva de gênero, raça e etnia
no escopo da equipe-país das Nações Unidas. São alguns dos
pontos de atenção do GT:
• Transversalidade de gênero e projetos temáticos – nas ações
da ONU Brasil com parceiros em ações chave para a promoção
da igualdade de gênero. Destacam-se projetos para capacitar
agentes da área de saúde em estados selecionados na atenção
às vítimas de violência sexual e uma ação específica de atenção
a mulheres migrantes e refugiadas no estado de São Paulo.
• Articulação para promover apoio coordenado às iniciativas da
sociedade civil – por meio do GT, são coordenadas respostas
de apoio à sociedade civil que chegam a diversas agências
das Nações Unidas nos temas de igualdade de gênero, raça
e etnia.
• Defensoras de Direitos Humanos – apoio à defesa pública de
mulheres ameaçadas, intimidadas, perseguidas e vítimas de
violência política face à sua atuação em defesa dos direitos
humanos das mulheres e promoção de diálogo entre as
diversas organizações da sociedade civil e movimentos de
mulheres e feministas do Brasil e da América Latina e Caribe.
Como parceiros da organização, os Escoteiros do Brasil aderem
à luta e apoiam as campanhas da ONU Mulheres.
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Referências:
• http://www.onumulheres.org.br
• http://www.onumulheres.org.br/noticias/escoteiros-dobrasil-aderem-ao-movimento-elesporelas-heforshe-pelaigualdade-de-genero/
• https://www.escoteiros.org.br/noticia-detalhe/escoteirosdo-brasil-apoiam-campanha-da-onu-mulheres-contraviolencia-feminina/
• h t t p s : // w w w . e s c o t e i r o s . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/04/kit_de_acao_HeForShe.pdf

Facilitadores:
Sofia Furtado - Escoteiros do Brasil e ONU Mulheres
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Suporte Educacional
Duração:
1h30
10 minutos por participante

Aplicadores:
2a3

Materiais:
• Banner;
• Dois computadores.
Objetivos:
Apresentar ao associado o papel da Coordenação Regional
de Suporte Educacional, expondo as subcoordenações e suas
respectivas linhas de atuação.
Descrição:
O espaço será montado com o banner de apresentação da pasta
de Suporte Educacional.
Haverá um “jogo” elaborado pela equipe de Diagnósticos e
Tecnologia da pasta para interação com os visitantes.
Além disso, os associados terão a oportunidade de tirar dúvidas e
conhecer os projetos da pasta e trazer apontamentos e soluções
para contribuir.

Facilitadores:
Gustavo Ribeiro, Mayra S. Guidorizzi, Rodrigo Viana
Coordenação Regional de Suporte Educacional

-
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A Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso Trilha Transmantiqueira
Duração:
2 horas

Aplicadores:
1a2

Materiais:
• Projetor, telão e computador;
• Latas de tinta spray (preta e amarela);
• Stencil previamente cortada com o logo da trilha (no caso,
Transmantiqueira);
• Plano de fundo para pintura (tela, flip chart, etc).
Objetivos:
Proporcionar aos participantes noções de sinalização de trilhas,
com enfoque no trabalho desenvolvido na Transmantiqueira.
Promover boas práticas enquanto praticantes de atividades ao ar
livre e mostrar aos participantes a possibilidade de realizar travessias
e jornadas em trilhas bem sinalizadas e bem localizadas no estado.
Descrição:
O ato de sinalizar um caminho, indicando o caminho
correto a seguir, remonta a um passado distante na história
da humanidade. Atualmente, depois que Unidades de
Conservação adotaram trilhas como atividade de recreação
e educação ambiental, a sinalização tornou-se imperiosa, a
fim de se cumprirem objetivos básicos, sendo eles:
• Segurança, indicando a direção precisa ao caminhante,
evitando que se perca;
• Preservação do meio ambiente, facilitando ações de manejo,
evitando processos erosivos e a criação de atalhos ou
pisoteios em áreas sensíveis.

Desenvolvimento:
Considerando uma apresentação oral para todas as
informações as quais a atividade demanda, foi elaborado um
roteiro a ser seguido. A partir dele, podem ser expostas as
informações básicas relacionadas a trilhas de longo curso, à
rede nacional de trilhas, ao projeto Transmantiqueira e a uma
noção básica sobre sinalização de trilhas.
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Roteiro
1. Introdução
a. O que são TLC (Trilhas de Longo Curso)?
b. Rede Nacional de Trilhas
2. Desenvolvimento
a. Projeto Trilha Transmantiqueira
i. Benefícios e governança
b. Um pouco de sinalização de trilhas
3. Conclusão
a. Demonstração + Prática + Perguntas
Para dar seguimento às atividades, é necessário se basear
no material anexo (apresentação de slides contendo toda a
informação necessária para seguir o roteiro). A prática pode
se basear no logo oficial para sinalização da trilha.
Facilitadores:
Luiz Aragão - Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso

Anexos:

Transmantiqueira

Boas Práticas - Sinalização da trilha
Transmantiqueira - 18JUL19
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Produção Midiática como Ferramenta Educativa
Duração:
2 horas

Aplicadores:
1 ou 2

Materiais:
• Cartazes;
• Canetinhas ;
• Post-its – caso os participantes queiram fazer anotações.
Objetivos:
• Proporcionar uma experiência prática aos adultos, vivenciando
o que podem fazer e como podem aplicar atividades de
produção midiática com seus jovens;
• Explicar o que existe por trás de fazer um vídeo, uma foto ou
um texto, apresentando que isso é uma das ferramentas para
atingir objetivos educativos relevantes que envolvem ética,
cidadania, diálogo, leitura crítica da mídia, além de habilidades
comunicativas.
Descrição:
O workshop é dividido em dois momentos importantes:
1 – Experiência prática de produção de mídia onde os adultos
são levados a entenderem, pela vivência, que toda produção
de mídia e/ou comunicação é um recorte de uma realidade
a partir de um ponto de vista. Por exemplo: não cabe um
congresso inteiro em uma foto, cabe um momento, com um
enquadramento feito por alguém que decidiu o que entra e o
que não entra na imagem final. E que isso não é ruim, desde
que os critérios sejam éticos. O objetivo final é desenvolver
competências de cidadania nos jovens.
2 – Discussão aprofundada sobre assuntos envolvendo
comunicação:
mídia,
consumo
de
informação,
compartilhamento de informação nos dias atuais. Vale que
tudo isso seja pensado para jovens e adultos, afinal se os adultos
também fossem suficientemente educados para lidar com
mídia e comunicação, não haveria tantas fake news e tão pouco
diálogo entre setores da sociedade. Estimular a reflexão: se nem
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nós, adultos, estamos preparados, como estamos formando o
jovem para lidar com o bombardeio de informações a que são
submetidos por meios que às vezes não conhecemos? E como
educá-los para que sejam compartilhadores e produtores de
comunicação (porque hoje todos são) com base na ética?

Desenvolvimento:
1 - Receber as pessoas e proporcionar que todos se apresentem
(15 min)
2 - Explicar que a produção de mídia é ferramenta educativa,
de desenvolvimento de competências de cidadania. Por que?
(10 min)
• Produzir mídia é fazer um vídeo, um texto, uma foto, é uma
forma de expressão de uma mensagem;
• Toda mensagem é o recorte de uma visão;
• Precisamos saber ler as mensagens e os veículos de
forma crítica;
• Os jovens podem se apropriar de meios, especialmente
digitais, para enviarem suas mensagens para o mundo, seja
sobre o Movimento Escoteiro ou não.
3 - Abrir para discussão: (10 min)
• Produzimos mídia em atividades escoteiras? (ex.: jornal mural)
• Existem formas de inserir produção de mídia no cotidiano da
seção? (ex.: caderno de patrulha no Instagram)
4 - Explicar que, como estamos falando de educação cidadã,
estamos necessariamente falando de uma educação crítica
e para a autonomia. Tudo a ver com Escotismo. E por isso,
consideramos o indivíduo no centro da aprendizagem, como
sujeito ativo, pelo aprender fazendo. Logo, é momento de os
participantes fazerem suas produções. Cada grupo vai elaborar
um “produto” (texto/ foto/ vídeo) sobre a oficina e os temas
conversados (ou sobre o evento que estão participando, fica a
critério da melhor decisão no momento). Eles precisam definir
também qual a forma de divulgação (post no Facebook, vídeo
no Youtube, foto no Instagram?) e o público-alvo da mensagem.
Tempo de produção: 30 min
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5 - Apresentação dos resumo das discussões de cada grupo
(15 min - 5 cada um).
6 - Dividir participantes em grupos, onde discutirão os
seguintes tópicos: (20 min)
Grupo 1 - CONTEXTO DE COMUNICAÇÃO: Em que contexto
de recebimento e produção de informações os jovens estão
inseridos hoje? (Estimular reflexões sobre internet, Youtube,
Whatsapp, lembrar que adultos também se informam muito
por vias não confiáveis).
Grupo 2 - LEITURA CRÍTICA DA MÍDIA: Em que momentos os
jovens são ensinados sobre como são produzidas notícias e
informações dos meios de comunicação? De que forma eles
recebem essas informações?
Grupo 3 - PRODUÇÃO MIDIÁTICA: Como os jovens se
comportam em relação à produção de informação? Eles têm
um canal no Youtube, um blog? Como eles se expressam
e em que momentos eles aprendem sobre se comunicar
com ética?
7 - Apresentação do resumo das discussões de cada grupo
(15 min - 5 cada um).
8 - Finalizar lembrando que as competências de comunicação
já são previstas no Programa Educativo para desenvolvimento
dos jovens. Especialidades escoteiras também são
oportunidades. E precisamos entender o perfil do jovem
para estimular que alcance seu potencial: ele pode não ter
habilidade para fazer amarras em bambus, mas pode gostar
de fotografar. O importante é utilizar a comunicação, como
qualquer outro meio dentro da educação escoteira, com
objetivo de tornar os jovens mais autônomos, protagonistas
e cidadãos. (10 min)
Facilitadores:
Natália Freitas - Escritório Regional
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Rota de aprendizagem
Duração:
2 horas

Aplicadores:
3

Materiais:
• Datashow;
• Computador;
• Impressão dos jogos de cruzadinhas.
Objetivos:
Divulgar e auxiliar os adultos voluntários na apropriação de
conteúdos e informações da nova política de Gestão de Adultos,
bem como despertar e estimular o interesse e necessidade
de atualização.
Descrição:
A formação dos adultos voluntários, nas duas linhas de
formação, é norteada pelo desenvolvimento de competências,
conforme estabelece a PNAME, o manual Perfis: Cargos e
Funções, bem como Competências e Rotas de Aprendizagem.
Existindo três níveis: Preliminar, Intermediário e Avançado, a
serem alcançados.

Desenvolvimento:
Iniciar com apresentação dos Marcos Estratégicos da
Instituição:
• Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro PNAME
• Perfis : Cargos e Funções
• Competências e Rotas de Aprendizagem
• Abrir momentos para esclarecimento das dúvidas, sempre
que necessário.
Após apresentação, entregar jogos de cruzadinhas, com
perguntas referentes aos Níveis Preliminar, Intermediário
e Avançado, do Ciclo de Vida dos Adultos Voluntários do
Movimento Escoteiro.
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Facilitadores:
Mariluce Maia, Juliano Arcuri e Mayra S. Guidorizzi - Coordenação
Regional de Gestão da Formação e Coordenação Regional de
Suporte Educacional
Anexos:

Rota de aprendizagem
(Apresentação)

Cruzadinhas (Níveis
Preliminar, Intermediário
e Avançado)
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Programa Educativo como ferramenta
de atração
Duração:
2 horas

Aplicadores:
1a2

Materiais:
• 20 bambolês;
• 1 corda para pular;
• Pedras (espalhadas pelo local);
• Corda de aproximadamente 2 metros (pra passar por cima);
• Canetão para quadro branco;
• Pensar numa subida (degraus, escada, rampa);
• 1 bússola;
• Folhas de rascunho (ou sufites);
• 5 Canetas;
• Colchonetes (se possível);
• 3 bolinhas (para malabares);
• 3 cabos de nó;
• 1 bola;
• 1 cesto ou balde (para acertar a bola);
• Cones ou garrafas (na quantidade das equipes participantes,
para representá-las como pinos no tabuleiro do jogo);
• Impressões (tarefas de cada “casinha”, requisitos para
conquista de moedas, bônus coloridos e estrelas dos Chefões);
• 50 moedas;
• 5 estrelas amarelas;
• 5 estrelas verdes;
• 5 estrelas rosas;
• 5 estrelas vermelhas;
• 10 moedas amarelas;
• 10 moedas verdes;
• 10 moedas rosas;
• 10 moedas vermelhas;
• Material para desenho (lápis de cor, giz de cera ou
canetinhas);
• 10 folhas de jornal;
• Fita crepe.
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Objetivos:
Conscientizar sobre a importância de cada elemento do
Programa Educativo para que funcione em sua totalidade
como um grande jogo ao longo da vida escoteira.
Descrição:
15’ Recepção e apresentação do(s) aplicador(es);
15’ Divisão das equipes e explicação do jogo;
60’ Jogo “Caminho do Programa Educativo”;
15’ Roda de conversa sobre a impressão dos participantes;
15’ Explicação sobre a relação do jogo com o Programa Educativo.

Desenvolvimento:
Após recepcionar os participantes, o aplicador deverá dividir
as equipes e explicar o jogo com as seguintes orientações:
• As equipes deverão passar pelo jogo, pulando de uma casinha
para outra. Para isso, deverão cumprir as tarefas descritas em
cada um delas;
• Essas casinhas estão divididas em 4 fases (amarelo, verde, rosa
e vermelho);
• As equipes só poderão ficar em cada fase pelo tempo
previamente determinado (sugestão de 15 a 20 minutos);
• Durante cada fase, as equipes poderão (ou não) conquistar
Bônus Coloridos, referente a cada fase (Bônus Amarelos, Bônus
Verdes, Bônus Rosas e Bônus Vermelhos). Para conquistá-los,
deverão cumprir itens específicos de cada fase;
• No final de cada fase a equipe pode (ou não) conquistar os
requisitos exigidos para conquistar uma “Estrela do chefão”;
• Durante todo o jogo, as equipes poderão (ou não) conquistar
moedas, cumprindo itens diversos.
Ao final do jogo, o facilitador deverá criar um espaço de
conversa para que os participantes se expressem como
se sentiram ao jogar, ao cumprir tarefas, ao buscar as
recompensas, ao ter que fazer escolhas entre conquistá-las

64

ou não, ao enxergar a necessidade de ter que voltar ou esperar
pelo jogo para avançar, etc.
Para mediar a discussão o(s) facilitador(es) deverá(ão) fazer
relações entre os ítens do jogo com os ítens do Programa
Educativo:
• Casinhas = Progressões
• Fases = Ramos
• Tempo determinado = anos em cada Ramo
• Bônus Coloridos = Insígnias das Modalidades e Insígnias de
Interesse Especial
• Estrela do Chefão = Distintivos Especiais
• Moedas = Especialidades
Para finalizar a atividade, o facilitador deverá lembrar a todos
das sensações que tiveram ao jogar, descobrir as possibilidades,
compreender que em alguns momentos terão que fazer
mais rápido, em outros terão que voltar atrás e recuperar o
prejuízo, outras terão que abrir mão do que deixaram de fazer
e concluir que o Programa Educativo é atrativo, pois se trata
de um grande jogo durante a vida, com tarefas, recompensas,
fases, tempo determinado, motivações e grandes chefões.
Facilitadores:
Elisa Garcia Góe - Equipe Nacional de Atualização de Programa
Educativo

Anexos:

“O programa educativo como
ferramenta de atração”
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Alimentação Saudável em Cozinha Mateira
Duração:
2 Horas

Aplicadores:
1a2

Materiais:
• Palitos de churrasco (bambu) - 60 unidades;
• Abobrinha – 4 unidades;
• Berinjela – 4 unidades;
• Cebola – 4 unidades;
• Pimentão – 4 unidades;
• Carne moída - 4 kg;
• Batata – 30 unidades;
• Queijo Mussarela pedaço – 300g;
• Grelhas para churrasco – 2 unidades;
• Tijolos ou Blocos;
• Carvão ou Lenha.
Objetivos:
Apresentar aos participantes conceitos sobre alimentação
saudável e técnicas mateiras. E como elas podem
ser inseridas no dia a dia do Movimento Escoteiro,
principalmente em campo.
Descrição:
Sabendo que manter uma alimentação saudável durante as
fases do desenvolvimento humano é de extrema importância
para um adequado crescimento e desenvolvimento pessoal
e intelectual de crianças e do adolescentes, a prática de uma
alimentação equilibrada e segura deve ser estimulada aos
jovens a partir de suas atividades corriqueiras no Movimento
Escoteiro. Independente do tipo e local da atividade, a
alimentação deve ser uma das principais preocupações para
que sejam atendidas as necessidades básicas do jovem.

Desenvolvimento:
Serão apresentados aos participantes conceitos sobre
alimentação saudável e como devemos trabalhar com o
jovem de maneira atrativa e fácil, focando na importância
de sua alimentação e como mantê-la saudável durante as
atividades escoteiras.
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10 min - Apresentação inicial
20 min - Que grupo alimentar eu sou - Dinâmica para
apresentar os diferentes grupos em que os alimentos são
divididos.
20 min - Alimentação saudável - Apresentação sobre
alimentação saudável e seus conceitos, dando enfoque na
importância para o desenvolvimento pessoal e intelectual
dos jovens, assim como para o seu crescimento
40 min - Mãos na massa - Atividade onde os participantes
irão preparar uma refeição completa de forma mateira
20 min - Degustação e organização
10 min - Dúvidas e encerramento
Os escotistas serão estimulados a prepararem uma refeição
completa, participando da montagem do cardápio, tendo
em vista a estrutura do local, simulando uma atividade em
campo, onde será necessário o preparo de comida mateira preparando toda a refeição desde a higienização dos alimentos,
tendo que descascar, picar, fatiar e temperar os ingredientes
até montá-los e colocá-los para assar, produzindo espetinhos
de legumes, kaftas e batatas recheadas para demonstrar uma
alimentação completa e balanceada na prática.
Facilitadores:
Carol Fiorante - Equipe Regional de Vida Saudável
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Gamificação
Duração:
2 horas

Aplicadores:
1

Materiais:
• Papel;
• Flip chart;
• Caneta;
• Post-it;
• Canetinhas;
• Lápis;
• Borracha;
• Dado e tabuleiro para aplicação do jogo.
Objetivos:
Aplicação de técnicas e mecânicas de jogos como
ferramenta de aprendizagem, com intuito de enriquecer
contextos diversos.
Vivenciar na prática
quais as definições e principais
características dos jogos.
Descrição:
Os jogadores serão divididos em 3 equipes.
O tabuleiro é apresentado a todos sem muita explicação
ainda sobre o tema. Explica-se que o objetivo do jogo é a
resolução dos 4 objetivos e que as equipes têm 1h30 para isso,
começando a partir daquele momento.
1ª parte: Nas primeiras 6 casas do tabuleiro está desenhada
uma ponte. É proposto aos jogadores responderem as
questões em post-its para assim “consertar a ponte” e
continuar a passagem pelas outras casas do tabuleiro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O que é game?
O que é gamificação?
Características principais?
Relação com o ME?
Quais os benefícios?
Quais são os materiais necessários?
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Depois de respondidas as questões, dá-se início às rodadas
onde os jogadores andam pelo tabuleiro. Uma vez por equipe,
cada um roda o dado e anda com os seus “pinos” pelas casas
demarcadas no tabuleiro. Para cada casa em que parar, pode
haver um desses efeitos:
Casas amarelas: cartas de AÇÃO;
Casas vermelhas: cartas de REVÉS;
Casas verdes: MINI GAMES;
Mini games: rápidos e de fácil execução com tema prédefinido, como jogos de soletrar, perguntas de conhecimentos
gerais, etc. Aqui podem ser aplicados quebra-gelos diversos. Os
jogadores ganham dinheiros com o êxito em cada mini-game;
Casas de com “dinheiro”;
Casas roxas: MERCADO, onde podem ser comprados itens que
auxiliem os jogadores no cumprimento do objetivo. Os itens
vendidos serão folha de flip chart, canetinha, caneta, lápis e
borracha.
Não há um limite de rodadas para andar nas casa do tabuleiro,
podendo assim dar quantas voltas forem necessárias.
Uma vez respondidas as 6 questões, não é necessário passar
por elas novamente no tabuleiro, podendo “pulá-las”.

Desenvolvimento:
Cartas amarelas
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OBS.: As cartas com borda da cor amarela escura são cartas de
condição do desafio. O desafio deve ter obrigatoriamente aquela
condição para ser executado.
Cartas vermelhas

Objetivo – São competências do programa educativo dos ramos,
escolhendo para esse caso, 1 de cada ramo:
Ramo escoteiro – F41 - Saber utilizar e conservar as ferramentas
típicas de uma patrulha (machadinha, facão, etc.) e demonstrar
os cuidados básicos com os utensílios de campo (como lampiões
e fogareiros
Ramo Sênior – C44 - Criar um filme, uma peça de teatro, uma
poesia, um texto literário ou uma charge que expressem sua visão
otimista de encarar o mundo.
Ramo Lobinho - Ramo Lobinho - E25 - Identifica a existência de
opções religiosas diferentes da própria.
Ramo Pioneiro - A14 - Demonstrar maturidade em seus
relacionamentos afetivos, aceitar a sua sexualidade e respeitar a
de outros.
Respostas das 6 primeiras casas:
1. O que é game?
a. É uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de
certos limites de tempo e espaço segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Um game é um
sistema no qual os jogadores se engajam em um desafio abstrato,
definido por regras, interatividade e feedback; e que gera um
resultado quantificável frequentemente elicitando uma reação
emocional.
2. O que é gamificação?
a. Gamification consiste no processo de utilização de
pensamento de jogos e dinâmica para engajar audiências e
resolver problemas.
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3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Características principais?
Regras claras;
Motivar a ação;
Tem que gerar engajamento;
Atingir um objetivo;
Resolução de problemas;
Sistema de pontos;
Recompensas;
Tempo definido.

4. Relação com o ME?
a. Observando o programa educativo por essa ótica, podemos
dizer que ele possui muitas das características. Por exemplo, uma
especialidade que possui regras claras, um sistema de pontos e
recompensas. O distintivo especial pode ser motivador de ação
e é a recompensa maior do ramo com o seu tempo definido pela
idade do jovem.
b. Saber utilizar uma ferramenta como essa é importante para
promover o engajamento do jovem.
c.
Para os dirigentes, pode ser uma ferramenta para promover
o engajamento dos escotistas em aplicarem o programa de uma
forma mais ativa.
5. Quais os benefícios?
a. Exercício do trabalho em equipe;
b. Aprender a lidar com perda e ganho;
c. Disciplina;
d. Aprender a trabalhar sob pressão;
6. Quais são os materiais necessários?
a. São todos os materiais que possam ser utilizados para o jogo
possa ser jogado com a melhor execução e dentro das regras.

Facilitadores:
Marcelo Favarini - Coordenação Regional de Tecnologia da
Informação(TI)

Anexos:
Tabuleiro
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FRAGILIDADES DA LITERATURA ESCOTEIRA DE PROGRAMA
EDUCATIVO NA ÁREA DE PRIMEIROS SOCORROS
– REVISÃO CRÍTICA
Juliano Ferreira Arcuri - Grupo Escoteiro Rio das Cobras 181/SP
Introdução: Primeiros socorros são uma competência trabalhada
dentro do movimento escoteiro desde suas primeiras publicações,
sendo considerada uma característica marcante apresentada por
pessoas que vivenciaram o movimento. O aprendizado por meio
dos guias dos ramos na área de primeiros socorros oferece uma
oportunidade ímpar de desenvolver a área física dentro do propósito
do movimento escoteiro.
Justificativa e Objetivo: As diretrizes científicas que embasam a
oferta de primeiros socorros são atualizadas periodicamente,
sendo necessária a constante atualização do conteúdo da literatura
escoteira. O objetivo deste trabalho foi levantar pontos de fragilidade
na literatura escoteira oficial sobre o tema de primeiros socorros.
Método: Essa foi uma revisão crítica da literatura escoteira dedicada
aos jovens. Foram verificados os conteúdos de primeiros socorros
nos livros “Guia dos Caminhos da Jangal”, “Guia da Aventura
Escoteira”, “Guia do Desafio Sênior” e “Guia do Projeto Pioneiro”,
sendo as edições mais recentes disponíveis em agosto de 2019. As
orientações foram confrontadas com as “Diretrizes Internacionais
de Primeiros Socorros e Ressuscitação – 2016” da Cruz Vermelha
Internacional.
Resultados e Discussão:Apesarde o conteúdoterpontos fortes, como
a adequação de linguagem as idades, há fragilidades importantes
que merecem atenção para atualização. Num panorama geral,
é preciso reavaliar os conhecimentos e habilidades adequados
a cada ramo, como, por exemplo, a habilidade de transportar
feridos presente na literatura do ramo lobinho pode depender
da decisão se deve, ou não ser transportado, que pode exigir um
grau de maturidade que não está presente nessa faixa etária. Com
relação aos conteúdos específicos de cada situação em primeiros
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socorros, há situações de controvérsia entre os diversos livros e
situações que vão contra as diretrizes internacionais de primeiros
socorros. Um exemplo da primeira situação é no conteúdo do ramo
escoteiro, o incentivo a ter, no estojo de primeiros socorros, pomada
antialérgicas, e a orientação para nunca administrar medicamentos
sem orientação médica no conteúdo do ramo sênior. Um exemplo
na segunda situação é a falta de orientação em queimaduras quanto
ao tempo mínimo de dez minutos mergulhado em água no guia
do ramo lobinho, bem como o incentivo a verificar a pulsação
para identificação de uma parada respiratória no material do ramo
sênior.
Conclusão: Conclui-se que há pontos de fragilidades importantes no
material institucional de programa educativo referente a primeiros
socorros, que precisa ser atualizado
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MODALIDADE DO AR COMO MECANISMO DE ATRAÇÃO,
RETENÇÃO E CRESCIMENTO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL –
O CASO DA REGIÃO SP
Rudner Lauterjung Queiroz Grupo Escoteiro do Ar Santos Dumont 170/SP
Introdução: O documento Planejamento Estratégico 2016-2021 (2015)
apresenta o propósito estratégico de Crescimento. Ele estabelece
a meta de alcançar até 2023 o efetivo de 200.000 jovens ativos,
ou seja, um crescimento de 141,3% ante 82.891 registros de 2015,
ou crescimentos anuais de 11,6%, ou 38,8% acumulados até 2018.
Contudo, o crescimento acumulado até 2018 no Brasil foi apenas de
29,1%. Já a Modalidade do Ar em SP alcançou crescimento acumulado
de 49,5%, acima da meta e dos resultados nacional e da região SP.
Justificativa e Objetivo: Verificado esse crescimento muito além da
média, foi possível avaliar cada número de crescimento e expansão da
Modalidade do Ar em SP, em comparação com a execução de ações
regionais, que poderiam promover picos de crescimento localizados,
e os próprios números regionais em uma tentativa de identificar
as causas deste crescimento da Modalidade do Ar. Identificandose a causa desse crescimento, seria possível então tentar adaptar e
replicar essas causas em outros ambientes do movimento escoteiro,
permitindo assim aumentar a taxa de crescimento do efetivo do
escotismo em SP e no Brasil. Dessa forma, o objetivo deste estudo
de caso é encontrar e apresentar as causas do crescimento da
Modalidade do Ar em SP para permitir a aceleração do crescimento
dos Escoteiros do Brasil.
Método: Para esse cruzamento de dados, foram verificados os
seguintes dados para cada UEL do Ar da Região SP, assim como
seus equivalentes overall (contando todas as UELs de todas as
modalidades) regionais e nacionais: Efetivo total de cada ano e
consequente percentual de crescimento anual; Resultados do
Grupo Padrão de cada ano; Percentual de renovação de registros
de cada ano; Flutuação da quantidade de jovens e adultos em cada
ramo por ano; e Flutuação da razão entre jovens e adultos de cada
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ano. Além desses dados, foram marcadas as posições geográficas
de cada UEL do Ar, a abertura de novas UELs do Ar e a realização de
eventos regionais que poderiam impactar no crescimento do efetivo
das UELs do Ar.
Resultados e Discussão: Com os dados em mãos, foi possível
verificar uma correlação entre participação das UELs do Ar nos
CATAr, CTAr e Indabas do Ar e o crescimento, o que não se repetiu
com a participação no Aerocampo e nos resultados do Grupo
Padrão. Adicionalmente, foi possível verificar que o crescimento
devido à expansão (abertura de novas UELs do Ar) representou 16,5%
do crescimento do efetivo das UELs do Ar. Verificou-se também
UELs do Ar com razão Jovens/Adultos entre 2,3 e 4,0 tendem a
apresentar melhores índices de crescimento e retenção do que as
demais.
Conclusão: Esses resultados evidenciam que o fortalecimento e a
capacitação das UELs do Ar na correta aplicação prática do Programa
Educativo com o tempero Aeroespacial transmitido nos CATAr e
CTAr aos adultos, aplicação essa batizada de “O Sonho de Voar”,
junto com os fóruns de boas práticas desenvolvidos nos Indabas
do Ar tiveram impacto consideravelmente maior no crescimento
da Modalidade do Ar do que a realização do Aerocampo e que o
resultado do Grupo Padrão não se mostra um medidor eficaz de
desempenho da UEL do Ar em relação ao seu crescimento. Com
isso, conclui-se que a difusão da aplicação do “Sonho de Voar”
possui um real potencial de incremento no crescimento do efetivo
dos Escoteiros do Brasil, sendo então um bom investimento para
o atingimento do propósito estratégico.
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O MEMBRO JUVENIL NA ADMINISTRAÇÃO DA UEL COMO
FONTE DE MELHORAMENTO, ATUALIZAÇÃO E CONTINUIDADE
DO ESCOTISMO
Vivian da Silva Lopes - Grupo Escoteiro Guia Lopes 135/SP
Introdução: A presença dos membros juvenis junto à Administração
das Unidades Escoteiras Locais e a atribuição de responsabilidades
para estes membros de maneira mais autônoma ainda é assunto
controvertido para alguns Grupos Escoteiros. Daí a ideia de
ser aplicada na prática a atribuição de maior independência e
responsabilidade aos jovens por meio de uma participação ativa
junto à Diretoria Local.
Justificativa e Objetivo: O Grupo Escoteiro no qual o projeto foi
implantado não ofertava espaço aos membros juvenis atuarem
de forma ativa na administração da UEL. Paralelamente, o Grupo
caminhava numa decrescente em relação ao número de membros
e ao envolvimento dos jovens nas atividades propostas nas seções.
Diante de tal cenário, a diretoria do grupo aplicou o projeto buscando
comprovar que a atribuição de responsabilidades administrativas
aos membros juvenis dentro de uma UEL traz benefícios tanto ao
jovem quanto à instituição.
Método: Após buscar amparo no Método Escoteiro e Programa
Educativo, verificaram-se as necessidades e possibilidades da
UEL para a elaboração e realização do projeto junto ao Grupo
Escoteiro xxxx/SP, cujo desenvolvimento e aplicação foram
coordenados pela Diretora Presidente em relação a dois membros
juvenis: uma Pioneira que atuou na parte de atualização dos novos
direcionamentos do Escotismo a nível Regional e Nacional, e uma
Guia, que atuou na parte de Mídias Sociais e apoio aos calendários.
Após um período no desempenho das funções, os resultados das
atividades foram avaliados pela equipe de escotistas da UEL, pelos
pais e responsáveis, pelos jovens associados do Grupo Escoteiro e
pelas jovens envolvidas.
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Resultados e Discussão: De forma sucinta, é indiscutível a
necessidade de aceitação por parte dos adultos quanto a aceitar a
autonomia dos jovens na tomada das decisões que lhes cabe, mas
os resultados foram positivos, se verificando uma melhor interação
entre a equipe de escotistas, a diretoria e os membros juvenis
voluntários, que se sentiram estimulados a participar das tomadas
de decisão dentro da UEL, e isso refletiu diretamente em todos os
demais associados; o Grupo Escoteiro se sentiu atualizado, pois
as informações estavam mais acessíveis a eles, e também mais
amparados digitalmente; acima de tudo, a aproximação do membro
juvenil com o membro adulto, fortalecendo laços e aumentando
o nível de confiança entre eles. A expectativa é que nos próximos
meses o projeto seja estendido também para os demais ramos, de
forma escalonada.
Conclusão: Após o projeto, concluiu-se que compartilhar as
funções de Gestão de UEL aos jovens, especialmente aos Ramos
Sênior e Pioneiro é uma excelente ferramenta de trazer melhorias
tanto para a gestão quanto para o jovem, influindo também no
Grupo Escoteiro como um todo.
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PERFIL DE ATENDIMENTO – HOSPITAL DE CAMPO
Maria Cecília Gatti - Grupo Escoteiro Guia Lopes 135/SP
Introdução: Eventos escoteiros são uma oportunidade de desenvolver
potencialidades nos jovens, para que, através do método escoteiro,
os objetivos sejam atendidos. Entretanto, esses eventos normalmente
apresentam riscos à saúde dos jovens, o que justifica a necessidade
de um ambulatório de campo.
Justificativa e Objetivo: A apresentação justifica-se na necessidade
de embasamento para organização e funcionamento de hospitais de
campo – ou enfermarias – em atividades escoteiras. Com dados claros
e organizados em conjunto com a equipe de saúde do Jamboree,
traz luz para o planejamento de atividades de grande e médio porte.
Método: O método utilizado foi o estudo retrospectivo de análise
das fichas de atendimento feitas durante o VII Jamboree Nacional,
realizado em Barretos, entre os dias 15 e 21 de Julho de 2018. Foram
extraídos os seguintes dados: número da ficha, estado, faixa etária,
queixa.
Resultados e Discussão: Com um total de 1423 atendimentos, o
hospital de campo atendeu majoritariamente beneficiários de 10 a 15
anos (626 atendimentos), seguido por 16 a 18 anos (231 atendimentos),
com brusca redução a partir dos 19 anos. Além disso, as três queixas
com maior porcentagem de atendimento foram: dor de garganta
– 15,1% -; cólicas, vômitos, diarreia, náusea, enjoo ou problemas
gastrointestinais – 15,1%; e dores de cabeça – 13,9%.
Conclusão: Conclui-se que um evento escoteiro apresenta uma
variedade de atendimentos, com queixas diversas, tendo como
principais condições dores de garganta e cólicas, vômitos, diarreia,
náusea, enjoo ou problemas gastrointestinais, sendo necessário que
os ambulatórios estejam preparados para atender essas demandas.
As maiores causas de tais queixas foram insolação e desidratação,
portanto, faz-se necessário também medidas protetivas por parte da
organização para eventos futuros.
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PROJETO SEMPRE ALERTA NA BNCC
Luciana Maria Sevo Timoszczuk Ribeiro - Grupo Escoteiro K2 89/SP
Justificativa e Objetivo: O presente projeto de pesquisa tem como
objetivo conscientizar escolas do sistema de ensino público e
privado acerca da utilidade proporcionada pelo Programa Educativo
Escoteiro e Método Escoteiro, no que tange à sua aplicação para o
desenvolvimento das habilidades gerais estabelecidos pela BNCC
(Base Nacional Comum Curricular).
Método: O produto final deste projeto está associado ao projeto final
do curso deAprendizagem Baseada em Projetos, ministrado pelo Prof.
Dr. João Arantes, na Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (FEUSP), e consiste da reunião, produção e disponibilização
de conteúdos digitais, sejam eles em formato de vídeo, texto ou
mesmo documentos oriundos da nossa legislação e da União
dos Escoteiros do Brasil (UEB), para explanar as motivações que
conduzirão à aderência das práticas do escotismo aos processos
educacionais formais.
Resultados e Discussão: O escotismo foi idealizado pelo militar
britânico Robert Stephenson Smith Baden-Powell no ano de 1907,
baseado em avanços nas práticas educacionais da época, guiados
por pedagogos e psicólogos como: Johan Pestalozzi, Maria
Montessori, Lev S. Vygotsky e Jean Piaget, dentre outros, além de
suas práticas militares.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo
a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano
Nacional de Educação (PNE).
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A BNCC visa a formação integral do jovem ao final da educação
básica, desenvolvendo assim 10 competências gerais. Acreditamos
que a expertise dos grupos escoteiros em desenvolver o jovem por
completo (desenvolvendo as áreas do caráter, físico, intelectual,
social, afetivo e espiritual) possa auxiliar esse passo das escolas em
meio a este mundo não explorado do trabalho com competências
e habilidades, bem como com o desenvolvimento socioemocional.
Conclusão: Sendo assim, as escolas tendo o grupo escoteiro
como um aliado à sua práticas pedagógicas podem abrir as portas
para que os grupos escoteiros estabeleçam suas sedes em suas
dependências.
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Apresentação Oral

A EXPANSÃO DO USO DO EAD NA REGIÃO
Jaquilene de Lima Luz Grupo Escoteiro Anderson Rossi de Almeida 160/SP
Introdução: Apesar do Escotismo ser um movimento para jovens,
a participação de adultos voluntários treinados é essencial para a
instituição. Segundo a Política Nacional de Adultos no Movimento
Escoteiro, o uso de iniciativas de aprendizagem por meio de Ensino
a Distância (EaD) deve ser incentivado, pois favorece aos voluntários
do movimento escoteiro, cuja vida profissional e familiar não
permite a participação em cursos presenciais.
Justificativa e Objetivo: Este trabalho oportunizará a percepção dos
benefícios formativos com a expansão da EaD na Região de São
Paulo. Tem-se como objetivo neste trabalho apresentar as boas
práticas de iniciativas na formação na EaD, destacando os avanços
e o quanto os escotistas se beneficiaram com essa modalidade.
Método: Neste trabalho usaremos o método empírico-analítico
que apoiaremos em experiências vividas com a expansão e
desenvolvimento de metodologias adequadas na Educação a
Distância na Região de São Paulo.
Resultados e Discussão: Oficialmente, a Região Escoteira de São
Paulo, só iniciou suas ações de formação em EaD em meados de
2015, havendo anteriormente algumas amostras sem critérios e
metodologias. Surgiu, então, uma proposta de conduzir o EaD já
numa plataforma de aprendizagem. A princípio os módulos tinham
uma construção linear cognitiva, sem metodologia específica.
Após uma iniciativa nacional de levantamento de quais Regiões
que já estavam desenvolvendo iniciativas formativas em EaD, foi
que uma junção entre São Paulo, Paraíba e Rio de Janeiro, trouxe
uma estruturação metodológica a partir da Taxonomia de Bloom,
em que puderam utilizar de um método gradativo de aprendizagem
que levam os escotistas a um aproveitamento enriquecido. No
estado, já beneficiamos por volta de 240 escotistas nos módulos de
aperfeiçoamento de assessores pessoais de formação. Nos cursos
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avançados beneficiamos mais de 170 escotistas; no sentido de
proporcionar algumas unidades didáticas. Formamos cerca de 35
tutores, os quais estão nos cursos mediando o desenvolvimento
cognitivo dos nossos associados. A EaD trouxe à formação da
Região de São Paulo um novo olhar para essa modalidade,
principalmente para aqueles que não dispunham de tempo para
permanecer em cursos presenciais e também para aqueles que
precisam de metodologias diferenciadas para melhor aprender.
Apesar de formadores tradicionais apresentarem problemas com
a EaD, muitos outros se associaram e hoje temos uma visão mais
clara e enriquecedora que nos traz benefícios na formação.
Conclusão: Tem sido benéfico nossa experiência que foi utilizada
para atualização da Política Nacional de Adultos que incluiu a
iniciativa em EAD como uma possibilidade de modalidade na
formação, contemplando escotistas de todo Brasil. A iniciativa em
EAD que começou em 2015, hoje nos leva a procura de diversas
outras frentes que apontam para um processo que passará a
beneficiar também nossos jovens, com novos projetos, além de
desenvolver ainda mais a formação em EAD, dando aos associados
novas possibilidades.
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Apresentação Oral

A PRÁTICA DO ESCOTISMO COMO FERRAMENTA
PSICOLÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO
Ingrid Janaina da Silva Foresto Grupo Escoteiro Professora Inah de Mello 147/SP
Introdução: Nas últimas décadas o mundo tem sido palco de
mudanças nunca vistas antes, a própria sociedade vem impondo
às pessoas para que tentem conter sua criatividade, seguindo
modelos pré estabelecidos de todos os processos. O ser humano
precisa buscar liberdade se relacionando melhor consigo mesmo
e com os outros para alcançar os seus objetivos.
Justificativa e Objetivo: O mundo vive em um momento em que
a sociedade se encontra doente, o mal do século passa a ser a
ansiedade, e a depressão está mais presente nas famílias do que
a saúde. Com isso este estudo visa ampliar os conhecimentos do
leitor, para um melhor entendimento sobre os benefícios da prática
escoteira como ferramenta psicológica.
Método: Este estudo foi realizado durante o curso de Mestrado em
Psicologia Social - USP, e foram utilizados os grupos escoteiros
onde a autora está inserida para realização de análise.
Resultados e Discussão: Em consequência deste estudo, houve
um aumento na procura inserção de jovens e crianças nos grupos
escoteiros indicados com determinadas patologias, cujo os pais
tiveram conhecimento do benefício trazido pela prática escoteira
no serviço de psicologia.
Conclusão: Em justificativa, apresentam-se a necessidade de expor
à sociedade a importância de desenvolver jovens com grande
capacidade de criar, liderar, modificar ambientes, conviver em
grupos, desenvolver aptidões, para que isso se reflita no futuro
deste, tanto profissional como pessoal, livre de traumas causados
por patologias vividas durante o desenvolvimento, o transtorno de
ansiedade por exemplo.
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