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O evento surge como um momento de aprendizado sobre o reconhecimento Escoteiros do Mundo e 
sobre a realização de projetos no Movimento Escoteiro com a intenção de capacitar jovens sobre este 
reconhecimento para que sejam multiplicadores do projeto.

O que é o evento?

O porquê do evento?
Atende ao previsto no objetivo 1.2.4 do Plano Estratégico Regional 2019-2021 da Região Escoteira de São 
Paulo e Todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU), principalmente o 17.

Quando?
07 de março de 2021 (domingo)
Abertura prevista às 14h e encerramento previsto às 18h 
Check-in das 13h às 14h de 07 de março de 2021 (sábado)

Onde?
Virtualmente, através do aplicativo DISCORD

Seniores/guias desde acompanhados por um Escotista responsável, Pioneiros/as e Escotistas 
acompanhantes, com registro escoteiro válido.

Quem pode participar?
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Quanto?
Evento Gratuito.

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos
1. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 05/02/2021. 
2. Transferências de inscrições: O participante poderá transferir sua inscrição a outro associado que esteja 
com registro válido, na mesma categoria que se inscreveu, estando este com registro em dia, através do 
MEU PAXTU. Prazo para transferência de inscrição: 05/02/2021. Após essa data não será mais possível 
realizar transferência.

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 18 de dezembro de 2020 até às 0h do 
dia 04 de fevereiro de 2021, ou até serem contempladas todas as vagas.

Limite de vagas
50 (cinquenta) para Seniores e Guias, Pioneiros/as, Escotistas acompanhantes.

Contamos com a colaboração dos escotistas no papel de apoiadores, apoiando e orientando os jovens 
na atividade, bem como nos aspectos de segurança no ambiente virtual. Sempre que necessário, de 
forma adicional aos integrantes da equipe de serviço, os escotistas podem ser convocados a apoiar na 
aplicação das atividades do evento. 
Será criado um canal de texto exclusivo para o contato entre a Equipe de Serviço do evento e os 
Escotistas para que estes também possam desfrutar do evento, sem deixar de focar no jovem.

Participação dos Escotistas
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O evento seguirá de forma integral as definições do Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da União 
dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço ou 
qualquer outra pessoa presente no evento, não serão toleradas.

 Adequação à regras e condutas

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

Procedimentos não previstos

Coordenação Regional Escoteiros do Mundo

Realização

Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

Organização

13h às 14h– Check-in

14h às 15h40min – Início e apresentação do Reconhecimento Escoteiros do Mundo (transmissão no 
Facebook)

15h40min às 16h– Intervalo

16h às 18h – Dinâmica de montagem de projetos, apresentação do Fluxograma do Reconhecimento e 
engajamento para conquista do Reconhecimento Escoteiros do Mundo.

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)
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Coordenação do Evento
Coordenação Regional Escoteiros do Mundo
E-mail: domundo@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 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

• 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 e pela página no Facebook Escoteiros SP. 

Ingrid Foresto                                    
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

Gabriel Gomes Silvério      
Coordenação do evento


