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O Encontro Regional de Radioescotismo é um evento de integração entre os participantes, com palestras 
técnicas e abordagem voltada à participação do radioamador jovem, escotista ou dirigente que atua 
nas Unidades Escoteiras Locais. O intuito do Encontro é promover um fórum de discussão de assuntos 
relacionados ao Radioescotismo. Os jovens participantes terão atividades diferenciadas.

 O que é o evento?

Atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico Regional 2019-2021 1.1.1, 1.1.2 e 1.5.2 e os ODS 
4 e 7.

             

O porquê do evento?

28 de março de 2021 (domingo)
Abertura prevista às 07h30 e encerramento previsto às 13h 

Quando?

Virtualmente, através dos aplicativos Zoom, Discord e YouTube

Onde?

Check-in até dia 08 de março de 2021 (semana) através do link:
https://forms.gle/2p4owDSWNzRksmtw7

Entregar no check-in autorização assinada pela Diretoria da Unidade Escoteira Local e responsável legal 
(no caso de menores de idade)

Check-in

https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/Plano-Estrat%C3%A9gico_Obj.-Espec%C3%ADficos-Regi%C3%A3o-Escoteira-de-SP_2019-2021_vers%C3%A3o-leitura.pdf
https://forms.gle/2p4owDSWNzRksmtw7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoMrANUHUyZ1YDlJ9o_RHpupCNom4-F-hYM-eATLZCipLbDQ/viewform 


3
Encontro Regional de Radioescotismo 2021

 On-line

Escoteiros(as), Seniores/Guias e Pioneiros(as), com registro escoteiro válido. De preferência, aqueles que 
possuem o COER (Certificado de Operador de Estação de Radioamador). Escotistas e Dirigentes, a partir de 
18 anos de idade, com registro escoteiro válido. De preferência, aqueles que possuem o COER (Certificado de 
Operador de Estação de Radioamador).

Quem pode participar?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 15 de dezembro de 2020 até às 23h59 
do dia 28 de fevereiro de 2021, ou até serem contempladas todas as vagas.

Como se inscrever?

32 (trinta e duas) para Escoteiros(as) Seniores/Guias
48 (quarenta e oito) para Pioneiros(as), Escotistas e Dirigentes.

Limite de vagas

Evento Gratuito

Quanto?

1. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 01/03/2021. 
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: 01/03/2021. Após essa data não será mais 
possível realizar transferência.

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos
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Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

Escoteiros(as) Seniores/Guias

das 07h30 às 12H30 Especialidades, radioamadorismo, progressão, modos, prova da Anatel e debate de ideias
para Pioneiros(as), Escotistas e Dirigentes.

das 07h30 às 12H30 Programa adulto, exposição de boas práticas por Distritos, demonstrações de técnicas, 
roda de conversa e carta de intenções de melhoria

O evento seguirá de forma integral as definições dos 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 a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade.

Procedimentos não previstos

Coordenação Regional de Radioescotismo
E-mail: radioescotismo@escoteirossp.org.br

Realização

Coordenação Regional de Eventos Estratégicos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br

Organização

http://radioescotismo@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
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Coordenação do Evento
Coordenação Regional de Radioescotismo
E-mail: radioescotismo@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 e gestaoadultos@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. 

Maiores Informações

INGRID FORESTO
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos 

MARCOS AKIRA MATSUYAMA (PY2MAM)
Coordenação do evento

http://radioescotismo@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://gestaoadultos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp/

