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Depois de sonhar, imaginar e provar que somos capazes, vamos agora compreender o que podemos fazer em 
nossas ações e discussões diárias em busca de um mundo cada vez melhor, mostrando nosso impacto na sociedade 
como jovens líderes e conhecendo ainda mais os lugares em que nos encaixamos e afetamos diretamente com o 
Encontrinho “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.

Neste ano, o evento será totalmente online, com um modelo de programação adequado à situação que nos 
encontramos atualmente, trazendo capacitações e discussões envolventes. É uma oportunidade única para que 
os jovens líderes possam se aproximar das equipes regionais e entender onde a participação do jovem à nível 
regional é produtiva, aliada a uma conexão e identificação maior como Rede de Jovens.

O tema do 7° Encontro Regional de Jovens Líderes “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 
cativas” é proveniente do conhecido livro “O Pequeno Príncipe” e envolverá toda a trama em suas atividades e 
acontecimentos.

O Encontro Regional de Jovens Líderes

Atende ao previsto no objetivo do Plano Estratégico Regional: 1.5.2 e 1.8.2 e nos artigos 37 e 42 dos Parâmetros 
Regulamentares da Rede de Jovens Líderes – SP 
O evento engloba todos os ODS, em especial: 2, 5, 10, 11, 16 e 17.

O porquê do evento
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26 e 27 de setembro de 2020 (sábado e domingo)

Check-in virtual: Todos os participantes deverão apresentar autorização de atividade (disponível para download 
na área de Eventos do Meu Paxtu), devidamente preenchida e assinada (digitalmente ou com assinatura 
escaneada) pela Diretoria da UEL, devendo ser enviada entre os dias 14/09/2020 e 17/09/2020 via e-mail para 
jovens.lideres@escoteirossp.org.br. Em seguida os inscritos receberão um e-mail com o link para o acesso ao 
servidor do Discord onde ocorrerá o evento. Todos devem estar com o nome de usuário do Discord igual ao nome 
que consta na autorização de atividade. Caso o participante não realize o envio da autorização assinada até às 
23h59 do dia 17/09/2020, não poderá participar do evento.

Quando?

On-line, através da plataforma Discord e página do Facebook Rede de Jovens - SP

Onde?

Quem pode participar?

Pioneiros (as), Escotistas e Dirigentes, de 18 a 26 anos de idade incompletos, na data do evento (nascidos 
de 27/09/1995 até 25/09/2002), da Região Escoteira de São Paulo, com registro escoteiro válido.

Como se Inscrever?

Exclusivamente via MEU PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 15 de agosto até às 23h59 do dia 10 de 
setembro de 2020, ou até serem completadas todas as vagas.  

Posteriormente, será enviado a cada inscrito, para o email informado em sua ficha de cadastrado no Paxtu, 
formulário para escolha da roda de conversa do Módulo Estrela.

http://jovens.lideres@escoteirossp.org.br
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Confira se o seu e-mail de contato está atualizado e correto na sua ficha de cadastro no Paxtu, pois 
todas as instruções da atividade serão enviadas para esse e-mail. Se necessário, faça os devidos 
ajustes em seu cadastro antes de realizar sua inscrição.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o 
vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, durante as cerimônias de abertura e encerramento.

Limite de vagas

500 (quinhentas) vagas

Cancelamentos e transferências

1. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de término das inscrições. 

2. O inscrito poderá transferir sua inscrição a outro associado que esteja com registro escoteiro válido, desde que 
na mesma categoria em que se inscreveu. Na solicitação via e-mail ao setor responsável do Escritório Regional, 
os associados deverão informar os números de registro escoteiro de ambos. 

3. O prazo para transferência de inscrição é o dia seguinte à data de término das inscrições. Depois do prazo 
estabelecido, não será mais possível realizar transferência.

Quanto?
Não há taxa de inscrição para participação.
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Programa previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

26 de setembro de 2020 (sábado)
14h30 - Boas vindas e orientações 
15h00 - Abertura oficial
15h35 - Início da participação nos Módulos

27 de setembro de 2020 (domingo)
09h00 - Início das atividades
12h00 - Encerramento

As atividades e acontecimentos do evento serão divididos em 7 Módulos:

O Carneiro e a Caixa: Assim como no início da história, o Pequeno Príncipe pede ao Piloto para desenhar um 
carneiro, e este só encontra como saída desenhar o carneiro dentro da Caixa, e assim compreendemos qual rumo 
a história tomará. Esse módulo será a imersão e apresentação do tema do Encontrinho, com as orientações 
iniciais de qual será nossa jornada durante os dois dias de evento.

Asteróides: Nosso protagonista viajou por vários asteroides, encontrando algumas figuras excêntricas, e para 
tanto nossa jornada não poderia ser diferente. No Módulo Asteroides vamos percorrer alguns pontos e temáticas 
que remetem à história do Pequeno Príncipe, mas abordando o olhar dos alicerces da Rede de Jovens Líderes. 
Afinal, o que é ser um Jovem Líder? 

Planeta: Quando nosso aventureiro pousa na Terra e encontra um mundo cheio de adultos, que eram 
representações das figuras que encontrou na sua jornada, podemos nos questionar o que fazer para mudar essa 
visão de mundo, fazendo dele um lugar melhor. Neste módulo, vamos conhecer mais a fundo alguns personagens 
ou figuras da história e explorar essa temática com as equipes de Mundo Melhor.

Rosa: A mais icônica Rosa das literaturas, cheia dos seus caprichos e em alguns pontos, até mesmo singela e 
inocente, porém, muito sincera e exigente. Durante o Módulo da Rosa teremos algum espaço para os “caprichos 
da infância” imersos num evento online, com alguns jogos e atividades paralelas.

Raposa: Esboçando a sua sabedoria, e onde remete a conhecida frase tema do nosso evento, “Tu te tornas 
eternamente responsável por aquilo que cativas”. Vamos entender o que nos cativa dentro do Movimento 
Escoteiro, o que nos cativa enquanto Rede, por meio de uma proposta ousada de atividade noturna que promete 
muitas nostalgias, cativar os laços de amizade e trabalho em equipe.

Estrela: Para os amantes da noite, das famosas, e por muitos temidas, reflexões da madrugada, alguns de nós 
poderão brincar, ou melhor conversar, sob as estrelas. O Módulo das Estrelas contará com 5 Rodas de Conversa: 
Espiritualidade no Movimento Escoteiro, Jovens Líderes nas tomadas de Decisão na UEL,  A Rede e o “Game 
Over”, Vida Pessoal e Escotismo, Escotismo Online. O foco será entender o mundo em que vivemos, olhando “de 
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cima, com as estrelas” para outras perspectivas.

Pequeno Príncipe: Por fim, o guia e protagonista da história também ganha seu módulo na programação do 
evento. Sob a ótica de “O que me move, o que eu movimento”, vamos falar sobre o pilar social da Rede, olhando 
para fora do movimento, a nossa contribuição com a sociedade. O convidado especial para esse momento será o 
projeto TETO, e com isso as orientações da plataforma serão passadas no decorrer do evento. 

Cerimônias: As cerimônias durante o evento serão conduzidas pela equipe de organização, composta pelo 
Núcleo Regional de Jovens Líderes - SP e equipe de apoio do evento. Estas terão suas plataformas de acesso 
anunciadas previamente à sua execução.

Composição das Equipes
As equipes serão compostas inicialmente por 30 (trinta) jovens líderes, dispostos independente de idade e 
gênero, de acordo com o método escolhido pela equipe de organização do evento. Poderá haver alterações no 
check-in, mediante o número total de inscritos. 

Material necessário
Durante a atividade será confeccionado uma lamparina decorativa, que por vezes é usada em cerimônias 
escoteiras. Cada participante deverá providenciar previamente ao evento os seguintes materiais para sua 
confecção:
- Lata (que pode ser de achocolatado, leite em pó, molho de tomate, milho, etc.) ou algum vidro (de palmito, 
azeitona, leite de coco, etc.);
- Algumas tintas (de preferência spray para secagem rápida, e evitando aerossóis, levando em conta nosso 
compromisso ambiental enquanto Movimento Escoteiro);
- Alguns papéis coloridos e tesoura;
- 01 vela que caiba na lata/vidro escolhido;
- Prego e martelo ou objeto perfurante (caso opte por uma lata);
- Sisal e/ou outros materiais decorativos.

Obs.: posteriormente, serão disponibilizadas, via email, mais informações acerca dos materiais e como serão 
organizadas as bases que utilizarão esses materiais.

Certificado e distintivo
Após a realização da atividade, será disponibilizado, via Meu Paxtu, o questionário de avaliação para todos os 
participantes, o qual ficará disponível por 15 dias no sistema para resposta. Ao responder esta avaliação, os 
participantes terão acesso, em sua ficha individual, ao certificado digital de participação. 
A aquisição do distintivo correspondente à atividade é opcional e poderá ser feita através do site: 
http://meukit.escoteirossp.org.br/

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

Durante a realização da atividade, o Núcleo Regional de Jovens Líderes - SP sugere que nas fotos postadas em 
suas redes sociais utilize as hashtags #Encontrinho2020 #JovemLiderSP

Divulgação do Evento

O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da União dos 
Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas com outros jovens, escotistas, equipe organizadora ou qualquer 
outra pessoa durante a atividade não serão toleradas. 

Mesmo sendo uma atividade em ambiente online, devemos nos lembrar de condutas importantes: 
• Os valores do Movimento Escoteiro deverão estar presentes. 
• Respeito ao próximo. 
• Não usar os canais de atividades para assuntos não pertinentes e de caráter ofensivo, desrespeitoso e 

político. 
• Respeitar o tempo de realização proposto para cada atividade. 
• Lembre-se sempre que mesmo longe, estamos unidos. 
• “O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades”. Aproveite essa atividade da melhor forma possível!

Adequação às regras e condutas

Procedimentos não previstos
A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade.

Realização e Organização
Núcleo Regional de Jovens Líderes - SP
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Apoio:

Mais Informações
Coordenação do Evento
Núcleo Regional de Jovens Líderes – Região de São Paulo
E-mail: jovens.lideres@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre o programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br   

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br  
Tel./WhatsApp: (11) 95795-0685

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do e-mail, informar 
nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato.
Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br ou bit.ly/RJL-SP, e pelas páginas no 
Facebook Escoteiros SP e Rede de Jovens SP

Lukas Palermo Lopes
Coordenação geral do evento

http://jovens.lideres@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
http://bit.ly/RJL-SP
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.facebook.com/rededejovensdesp

