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A Assembleia Regional é o órgão máximo, representativo e normativo da Região Escoteira de São Paulo. 
Em suas reuniões ordinárias, ocorrem a prestação de contas do nível Regional do exercício anterior, ante 
parecer da Comissão Fiscal Regional, e a deliberação do orçamento para o próximo exercício; a apresentação 
do relatório de atividades da Diretoria Regional; a apresentação de recomendações do Fórum Regional de 
Jovens Líderes; os processos eleitorais para cargos do nível Regional e dos delegados representantes da 
Região Escoteira à Assembleia Nacional, e assuntos gerais de interesse dos associados. 

O Fórum Regional de Jovens Líderes (FRJL-SP) é a maior instância deliberativa da Rede de Jovens Líderes – 
SP. Em suas sessões ordinárias, acontecem a apresentação do relatório do Núcleo Regional de Jovens Líderes; 
a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a eleição dos cargos eletivos do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede de Jovens Líderes - SP aos Fóruns Nacionais de 
Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

 O que é o evento?

Atende ao previsto no art. 26 do Estatuto Nacional, nos arts. 25 e 42 dos Parâmetros da Rede de Jovens 
Líderes - SP e os objetivos do Plano Estratégico 2.2.5 e 2.3.1.

 O porquê do evento?

27 de março de 2021 (sábado)

 Quando?

Telepresencial:

Sessão Plenária da Assembleia Regional
• Através do link disponibilizado via e-mail aos membros da Assembleia devidamente credenciados.
• Pelo Youtube da Região de São Paulo para os demais associados.

Sessão Plenária do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Através do Zoom, com  link disponibilizado via e-mail, após o credenciamento.
• Pela transmissão simultânea no Facebook da Região de São Paulo para os demais associados.

 Onde?

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://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.facebook.com/escoteirossp
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O credenciamento para o Fórum Regional de Jovens Líderes está previsto das 00h do dia 08 de março de 
2021 (segunda), até as 23h59 do dia 26 de março de 2021 (sexta). Os Jovens Líderes inscritos no Paxtu 
receberão, no endereço de e-mail que consta no cadastro, o link para inscrição na reunião da plataforma 
“Zoom”, na qual ocorrerá o Fórum Regional.

Após realizarem essa inscrição, será feita a validação pelo Núcleo Regional de Jovens Líderes, sendo então 
encaminhado outro e-mail com o link individual de acesso ao “Zoom”.

É importante ressaltar que será necessária a instalação do aplicativo “Escoteiros SP” (disponível em: 
AppStore e PlayStore) para a realização das votações durante a plenária, o registro no aplicativo deverá 
utilizar o mesmo endereço de e-mail preenchido na inscrição do “Zoom” para que os votos possam ser 
computados.

Destacamos que conforme o Edital de Convocação do FRJL-SP, os credenciados que não se fizerem presentes 
durante as votações da plenária terão seus votos computados automaticamente como abstenções, 
caracterizando assim o credenciamento como a listagem de presença do próprio Fórum.

O credenciamento para a Assembleia Regional de 26 de fevereiro de 2021 até as 23h59 de 24 de março de 
2021, através de formulário eletrônico disponibilizado no Edital de Convocação.

O formulário de credenciamento deverá ser preenchido por um responsável de cada Unidade Escoteira Local, 
preferencialmente membro da Diretoria. Após submissão das informações e documentação adequadas, estas 
serão avaliadas pela Comissão de Credenciamento. Caso haja qualquer inconsistência, o(a) responsável 
pelo preenchimento será contatado(a) para correção.

Com a validação de todas as informações apresentadas, os membros da Assembleia (cinco membros eleitos da 
Diretoria Regional, um representante da Diretoria de cada Grupo Escoteiro, Delegados de cada Grupo 
Escoteiro em quantidade conforme Tabela, representante de cada Seção Escoteira Autônoma e membros 
titulares do Conselho de Administração Nacional residentes na Região, conforme art. 25 do Estatuto da 
UEB) serão notificados no endereço de e-mail informado no formulário de credenciamento para realizarem 
sua inscrição individual na reunião da XXVIII Assembleia Regional Escoteira, que ocorrerá na plataforma 
“Zoom”.

Após essa inscrição, a Comissão de Credenciamento autorizará a participação e o membro da Assembleia 
receberá o link de acesso ao evento.

 Credenciamento

https://apps.apple.com/pe/app/escoteiros-sp/id1542512738
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midiacode.escoteiros&hl=pt_BR&gl=US
https://www.escoteirossp.org.br/evento/assembleia-regional-e-forum-regional-de-jovens-lideres-2021/
https://www.escoteirossp.org.br/edital-de-convocacao-da-xxviii-reuniao-ordinaria-da-assembleia-regional/
https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/03/Delegados-ARE2021_v3.xlsx-Publicac%CC%A7a%CC%83o.pdf
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No dia da XXVIII Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira, recomenda-se que os delegados 
acessem a aplicação “Zoom” com seu nome completo e o número do seu registro escoteiro, sem o dígito, 
conforme o exemplo abaixo:

• Exemplo: Robert Baden-Powell 127458

Em caso de dúvidas, consulte o tutorial.
Caso tenham dúvidas no acesso à plenária elas podem ser enviadas no grupo do WhatsApp: ARE e FRJL 
2021- Ajuda? pelo link: http://bit.ly/DuvidasAcesso, para o atendimento (apenas no dia do evento).

Impossibilitada a participação dos representantes de Diretoria de Grupo Escoteiro, Delegados de Grupo 
Escoteiro ou representante de Seção Escoteira Autônoma, é possível a substituição por seu respectivo 
suplente, desde que:

1. A suplência tenha sido validada no credenciamento da UEL; e
2. A substituição deverá ser solicitada através do email credenciamento@escoteirossp.org.br até 09h do

dia 27 de março de 2021, apresentando o nome e e-mail do associado que deixa de participar e o nome
e e-mail do associado que assume a função.

 Indicação de Suplentes

Fórum Regional de Jovens Líderes: Sessão Plenária prevista das 9h às 13h de 27 de março de 2021 
(sábado).

Sessão Solene de Abertura da Reunião Ordinária da Assembleia Regional com início previsto às 
10h do dia 27 de março de 2021 (sábado).

Sessão Plenária da Reunião Ordinária da Assembleia Regional com início às 13h30 (primeira 
convocação) e às 14h (segunda convocação) do dia 27 de março de 2021 (sábado).

 Horários das Sessões Plenárias

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201363203-Como-personalizar-seu-perfil
http://bit.ly/DuvidasAcesso
http://credenciamento@escoteirossp.org.br
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Os associados com direito a voto na Assembleia, devidamente credenciados, terão sua participação 
garantida através da Plataforma Zoom, conforme procedimento apresentado no item “credenciamento”.

Demais associados devem acompanhar a transmissão da Reunião da Assembleia Regional via 
Youtube Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo. Nesse caso, eventuais manifestações somente podem 
ser feitas através dos delegados de sua UEL ou pelo WhatsApp: 11 99518-0643, sendo levadas à Plenária em 
momento oportuno.

Os associados com direito a voto no FRJL-SP, devidamente credenciados, terão sua participação garantida 
através da Plataforma Zoom, conforme procedimento apresentado no item “credenciamento”.

Demais associados podem acompanhar a transmissão da Reunião do FRJL-SP via Facebook da Região de São 
Paulo. Nesse caso, eventuais manifestações podem ser feitas através dos comentários da transmissão e, caso 
haja autorização da Mesa Diretora, receberão o link de acesso à sala do Zoom.

 Formas de participação

Política e Democracia dentro e fora do Movimento Escoteiro - Parceria com Politize!, prevista das 19h30 às 
21h do dia 13 de março de 2021, através do Youtube Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo.

Apresentação das ferramentas, apresentação da prestação de contas e “esquenta” (simulação) da Assembleia 
Regional previstos das 19h30 às 21h do dia 25 de março de 2021, através do Youtube Escoteiros do Brasil - 
Região de São Paulo.

Seminário sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 08h30min às 09h30min do dia 27 de março 
de 2021 (sábado), através de sala do “Zoom” (https://zoom.us/j/92232610300).

 Transmissões Online (“Lives”) previstas

Qualquer Associado da Região de São Paulo, com registro escoteiro válido.

 Quem pode participar?

https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.politize.com.br/
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://zoom.us/j/92232610300
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Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 06 de março de 2021 até às 23h59 
do dia 26 de março de 2021.

A inscrição via Meu PAXTU, para a Assembleia Regional, é obrigatória apenas para quem deseja 
obter o certificado de participação. A participação é livre para qualquer associado da Região 
Escoteira de São Paulo com registro escoteiro válido.

A inscrição via Meu PAXTU, para o FRJL-SP, é obrigatória para participação da plenária pelo Zoom 
e para garantia de voto, visto que é necessária para receber o formulário de credenciamento 
pelo e-mail.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o 
vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL.

 Como se inscrever?

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo orçamento regional. 

 Quanto?

Inscrição de informes e assuntos gerais para a Assembleia Regional, candidaturas à mesa 
diretora da Assembleia Regional, às Comissões Assessoras da Assembleia Regional, à Delegado 
(a) Regional à Assembleia Nacional e à membro do Conselho de Administração Nacional.

Confira as instruções no edital de convocação da Reunião Ordinária da Assembleia.

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional de 
Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional 
aos Fóruns Nacionais de Jovens Líderes 

Confira as instruções no edital de convocação do Fórum Regional de Jovens Líderes.

 Inscrição

https://www.escoteirossp.org.br/edital-de-convocacao-da-xxviii-reuniao-ordinaria-da-assembleia-regional/
https://www.escoteirossp.org.br/evento/assembleia-regional-e-forum-regional-de-jovens-lideres-2021/
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Cuidar da sua saúde e bem estar é fundamental para que você consiga ser criativo e produtivo. Quando 
não estamos em paz com nosso corpo, a tendência é que isso se reflita em tudo o que fazemos. Portanto, 
cuide de sua saúde física e mental, bem estar e mantenha-se em casa neste momento delicado! Para 
ajudar, preparamos 4 dicas simples para participar das atividades:

1 - Escolha um ambiente adequado para participar dos eventos! 
Vamos passar um bom tempo assistindo às apresentações, um ambiente confortável, tranquilo, arejado 
e bem iluminado vai ajudar a melhorar sua experiência no evento. Trabalhar em salas escuras pode ser 
prejudicial aos olhos, e locais muito fechados são ponto de acúmulo de vírus e bactérias.

2 - Não esqueça de manter o movimento!
Passar o dia todo na mesma posição é prejudicial para o nosso corpo e pode causar algumas dores. Nos 
intervalos, levante-se, alongue-se e se possível caminhe pela casa e exercite os braços e pernas. Faça 
também movimentos com o pescoço e os quadris, ou seja, balance o esqueleto! Isso ajuda a ativar a 
sua circulação e impede o surgimento de lesões por esforços repetitivos. Se estiver se sentindo 
cansado ou com dores, faça pausas mais longas.

3- Cuide da sua alimentação!
Vamos passar o dia todo em atividade online e, em alguns momentos, vamos ter fome! Fuja de
alimentos muito gordurosos e/ou calóricos, como bolachas, salgadinhos, chocolates e refrigerantes, ao
invés disso, invista em alimentos saudáveis. Sementes, castanhas e frutas secas podem ser uma opção
para beliscar durante as atividades. Além disso, consumir água é muito importante para se manter
hidratado, então beba pelo menos 2 litros de água durante o dia.

4- Dormir bem é muito importante!
Se possível, durma pelo menos 8 horas por noite. Dê preferência para ambientes escuros e arejados,
evite ligar a televisão ou mexer no celular quando já estiver preparado para dormir, a luz das telas nos
olhos faz com que tenhamos mais dificuldade para pegar no sono, resultando em maior cansaço no dia
seguinte. Tenha um bom descanso!

 Dicas de saúde e bem estar para sua participação
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Aos participantes, especialmente aos (às) delegados (as), além da leitura dos Editais de Convocação da 
Reunião Ordinária da Assembleia Regional e do Fórum Regional de Jovens Líderes disponíveis em www. 
escoteirossp.org.br, das Atas das reuniões anteriores da Assembleia Regional e do Fórum Regional de Jovens 
Líderes disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads/, e do Balanço Anual do exercício anterior, 
do Parecer da Comissão Fiscal Regional e da Previsão Orçamentária para o próximo exercício, a serem 
disponibilizados no site regional www.escoteirossp.org.br  até 30 dias antes da data de realização da 
Reunião Ordinária da Assembleia Regional conforme previsão estatutária, objetivando um melhor 
aproveitamento dos trabalhos a serem realizados durante o evento, recomendamos a leitura prévia dos 
seguintes documentos:

Leituras para a Assembléia disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads/: 

• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional
• Plano Nacional de Crescimento
• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual
• Manual de Redes Sociais
• Representando o Movimento Escoteiro
• Protocolo de Relacionamento Político
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local)
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da

maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

 Leituras prévias recomendadas

http://www.escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br/downloads/
http://www.escoteirossp.org.br
http://www.escoteiros.org.br/downloads/
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Leituras para o Fórum disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads/: 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Parâmetros Regionais da Rede de Jovens Líderes
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

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

Escritório Regional

 Realização:

Diretoria Regional e Núcleo Regional de Jovens Líderes

 Organização:

http://www.escoteirossp.org.br/downloads/
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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, pela página no Facebook Escoteiros 
SP e no Facebook Rede de Jovens Líderes - SP.

 Mais Informações

Alexandre Banchi
Diretoria Regional

Lukas Palermo Lopes
Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP

http://eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.facebook.com/jovenslideressp



