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APRESENTAÇÃO 

Reconhecemos que a suspensão das atividades escoteiras presenciais devido à pandemia 
COVID-19 tem causado dificuldades para muitos, e que isso está sendo especialmente 
desafiador para as Unidades Escoteiras Locais (UELs). A gestão da Região Escoteira de São 
Paulo traz para si a responsabilidade de garantir a melhor aplicação do Método Escoteiro 
e do Programa Educativo. 

Nesse sentido, e motivados pelos princípios e valores do Movimento Escoteiro, 
especialmente quando consideramos o 4º artigo da Lei Escoteira – “O Escoteiro é amigo de 
todos e irmão dos demais escoteiros”, bem como a simbologia da saudação escoteira que 
nos remete à tradicional recomendação de que “o maior deve sempre proteger o menor”, 
traçamos um plano regional para dar suporte às UELs, de forma que possamos minimizar 
as consequências do período de distanciamento social no Movimento Escoteiro.

Esse projeto é um desdobramento regional, em São Paulo, do plano nacional “Transformar 
para Crescer”. Durante o ano de 2020, dedicamos tempo e energia focados no 
desenvolvimento de lideranças regionais e distritais, formação de formadores e gestores, 
que agora serão protagonistas na retomada do Escotismo no nosso estado. Para tanto, 
coordenaremos ações de diversos segmentos regionais, incluindo os distritos escoteiros, 
para que o retorno às atividades em 2021 seja com a qualidade que os jovens precisam 
para atingirmos nosso propósito, seguindo as regras de segurança implementadas por 
órgãos públicos. 

Vemos hoje o empenho de diversas esferas da sociedade para o retorno às atividades 
escolares. Ao mesmo tempo, temos jovens que, ao retornar às escolas, muitas vezes, 
não tiveram experiências fora do seu círculo familiar para que desenvolvessem atitudes 
que garantam sua saúde e a dos demais em um contexto de pandemia. Assim, se faz 
importante ações que fortaleçam a educação para a nova vida que esses jovens se 
encontram.
O Método Escoteiro em sua essência traz diversos componentes que permitem o 
desenvolvimento das atitudes esperadas para a ressocialização após o longo período 
de distanciamento social. Percebemos agora o nosso papel social, como Movimento 
Escoteiro, em nos posicionar e contribuir com aquilo que fazemos melhor: educar para a 
vida. 

Mas esse retorno não será fácil e demandará de uma característica importante do 
Movimento Escoteiro: a fraternidade. Esperamos que todos os voluntários tenham empatia 
com a realidade e a dificuldade que as outras UELs possam estar apresentando, mas, não 
só isso, precisamos dar o próximo passo, que é a compaixão. Empatia é quando sentimos 
a dor do outro, mas só sentir não gera ação. É a compaixão que traz a necessidade de agir 
frente a dor do outro. Você, nesse momento, se fará a pergunta de quanto está disposto 
a romper paradigmas e sair da zona de conforto para atender a essa dor. A resposta está 
novamente na nossa lei escoteira “O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo, 
e pratica diariamente uma boa ação”.
Vamos nos mobilizar nesse momento, de forma coordenada, para atendermos a nossa 
comunidade escoteira. Precisamos que estes jovens em formação tenham forças para 
enfrentar os desafios que virão nos próximos anos.
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 CONTEXTO

Nestes primeiros meses de 2021, temos vivenciado o pior período da pandemia de 
COVID-19 no estado de São Paulo, com números alarmantes de mortes e várias cidades 
com ocupação máxima dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por outro lado, 
temos um forte apelo à esperança, o início da vacinação entre as populações mais 
vulneráveis, que favorece que o retorno à normalidade não seja a custos dos idosos e 
pessoas com doenças crônicas. 

Esse contraste chega ao pensamento da população em um momento em que há uma 
tendência à polarização, ou seja, as pessoas colocam temas e assuntos em uma caixa 
“coisas certas” ou uma caixa “coisas erradas” e, a partir daquilo, podem agir sem fazer 
ponderações nas situações em que dificilmente há uma solução fácil.  Neste momento 
existe muito esforço social para a retomada das atividades que foram interrompidas, em 
especial as escolas. Enquanto isso, existem cidades retornando a fases mais intensas de 
distanciamento social. 

  Neste meio está o jovem,  que escuta que é irresponsável voltar às atividades pelo 
risco a si e aos mais vulneráveis, mas que recebe a orientação de que as aulas presenciais 
estão a um passo de retornar. E é esse jovem que as UELs irão encontrar nas suas atividades 
escoteiras. É nesse cenário que o Transformar para Crescer - São Paulo vem atuar: 
fornecendo ferramentas para que jovens e adultos saibam agir com responsabilidade, 
permitindo uma socialização segura com os demais, seja com o retorno das atividades 
presenciais escolares ou escoteiras.

 A pergunta que é levantada é: estamos no momento adequado de repensar o 
retorno das atividades escoteiras presenciais? É preciso que nós não continuemos com o 
pensamento de que iremos retornar todos ao mesmo tempo e sem risco de termos que 
interromper. A pandemia é dinâmica, com picos de contaminação em locais e períodos 
diferentes, da mesma forma que as UELs são diferentes, com mais ou menos escotistas 
vulneráveis.

 Tendo isso em vista, os Escoteiros do Brasil percebem que a melhor forma de agir 
institucionalmente seria como agimos com o jovem: “progressão pessoal com orientação 
individual”. Ou seja, daremos mecanismos, ferramentas e suporte para cada UEL verificar a 
melhor forma de retornar às suas atividades, e iremos acompanhar de perto para garantir 
que possamos seguir um caminho seguro, mas em direção a nossa visão estratégica.

 O Nível Nacional lançou, no início de março, um plano nacional de retomada do 
Movimento Escoteiro, o Transformar para Crescer. Esse plano traz atribuições para todos 
os níveis, de forma a sincronizar as ações que visam voltarmos a caminhar na direção da 
nossa visão. Esse plano está dividido em quatro fases:

Fase 1: Fortalecimento das Unidades Escoteiras Locais, com enfoque em dar suporte para 
a manutenção das atividades para aqueles que estão atualmente ativos no movimento 
escoteiro;
Fase 2: Recuperação de efetivo, em que serão adotadas estratégias para favorecer o 
retorno das associados que deixaram o movimento durante a pandemia;
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Fase 3: Prospecção de novos associados, quando serão despendidos esforços maiores na 
construção de parcerias e de comunicação externa para buscar novos associados;

Fase 4: Fortalecimento institucional, com atendimento a estratégias do planejamento 
estratégico para dar suporte ao crescimento e desenvolvimento da proposta educativa 
institucional.

Baseados nas necessidades e particularidades do Estado de São Paulo, e nas atribuições do 
Transformar para Crescer para as regiões escoteiras nas fases 1 e 2, iniciamos a construção 
deste projeto - Transformar para Crescer - São Paulo.

OBJETIVOS

  O objetivo desse projeto é oferecer apoio efetivo individualizado às Unidades 
Escoteiras Locais para que possam retomar suas atividades de forma efetiva e com foco 
na segurança das pessoas. 

PRINCÍPIOS QUE MOVEM O PROJETO

 O apoio para a UEL na Região Escoteira de São Paulo durante a execução do Projeto 
Transformar para Crescer - Etapa Laços Fortes, será baseado em alguns princípios que 
guiarão as ações e as pessoas ao longo do período.
 Fraternidade:  O Movimento Escoteiro traz na sua Lei Escoteira “Escoteiro é amigo 
de todos e irmão dos demais escoteiros”. A Etapa Laços Fortes se embasa nesse princípio 

Fraternidade 

Co-responsabilização

Caminhando Juntos

Acompanhamento Segurança de todos



6

considerando que iremos aproveitar a energia de todos que considerem que possam 
colaborar não só na própria UEL, mas apoiando o Escotismo de outras formas.

 Co-responsabilização: Para garantir que o apoio seja efetivo, todos os atores 
envolvidos (UEL apoiada, UEL/Distrito que apoia e a Região Escoteira) irão conduzir ações, 
acompanhando todo o processo e os resultados.

 Caminhando Juntos: Esse projeto está idealizado no conceito de que todos 
os atores executarão suas ações de forma harmônica, em prol de um caminho coeso 
construído em conjunto, atendendo às diversidades. 

 Acompanhamento: Para garantir o melhor aproveitamento de toda energia 
depositada pelos voluntários na execução desse projeto, as ações de todos os atores serão 
acompanhadas e suportadas pelos demais.

 Segurança de todos: A retomada das atividades escoteiras é importante para 
a associação e para continuarmos no nosso caminho de educar os jovens para a vida, 
incluindo a ressocialização após o distanciamento social. Mas isso não pode superar a 
necessidade de minimizar qualquer risco às crianças, aos jovens, aos adultos voluntários 
e às famílias. Dessa forma, todas as ações estarão coerentes com as recomendações 
sanitárias.

PLANO DE AÇÕES

ATORES ENVOLVIDOS E RESPONSABILIDADES

Gestão Regional: A gestão regional, que inclui o escritório regional, será responsável pela 
coordenação do projeto. Além disso:

1. Oferecerá capacitação aos adultos voluntários envolvidos em ações do projeto;
2. Divulgará as informações necessárias para uma adequada sinergia entre os envolvidos;
3. Organizará ações de captação de recursos para ampliar as possibilidades do projeto; 
4. Procederá com ações de monitoramento das ações e dos resultados do projeto;
5. Proverá apoio voluntário e profissional às demandas dos Distritos Escoteiros;
6. Reconhecerá todos os voluntários que contribuírem significativamente na idealização 
e execução do projeto;
7. Fará a ordenação das ações, fazendo levantamento dos recursos humanos e materiais 
disponíveis.

Distrito Escoteiro: O Distrito Escoteiro será o principal responsável pela interação direta 
com a UEL, devendo:

1. Comunicar-se periodicamente com todas as UELs, definindo em qual situação a UEL se 
encontra, em conjunto com o respectivo diretor presidente;
2. Proceder com o suporte às diversas tarefas da UEL (Programa Educativo, Gestão de 
Adultos e Gestão Institucional);
3. Organizar e operacionalizar o plano de recuperação das UELs sem certificado de 
funcionamento;
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4. Prover a Gestão Regional com informações sobre a situação das UELs;
5. Monitorar boas práticas para solicitação de reconhecimento.

Nível Local
Segundo o plano Nacional “Transformar para Crescer”, são atribuições das UELs:

1. Conhecer os documentos que orientam sobre o retorno às atividades presenciais;
2. Seguir orientações que compõem os Planos de Retomada;
3. Acompanhar informações sobre a “bandeira de alerta da pandemia” do município;
4. Elaborar plano de retomada considerando as instruções e regras dos planos nacional 
e regionais (caso possua);
5. Se comprometer em divulgar e mobilizar o escotismo em sua comunidade, buscando 
fomentar os retornos às atividades, sejam elas presenciais, online ou híbridas;
6. Adotar Medidas Sanitárias e de Segurança;

EIXOS DE AÇÃO

1. Ouvir as necessidades: Fortalecer e facilitar os processos de escuta das necessidades e 
demandas dos voluntários;
2. Entender o contexto: Dar informações sobre a “bandeira de alerta da pandemia” dos 
municípios que compõe a região
3. Apoiar: Garantir suporte e orientação às UELs no processo de retomada

4. Acompanhar: Analisar as ações e os processos de retorno
5. Divulgar: Perceber as potenciais soluções, documentos e ferramentas institucionais 
que orientam o associado

Divulgar

Ouvir as 
necessidades

Entender o 
contexto

Apoiar

Acompanhar
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TRANSFORMAR PARA CRESCER-ETAPA LAÇOS FORTES

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

1 Ouvir as 
Necessidades

Presidência / 
Gerência

1.1 Animação 
Territorial - 
Acolhimento das 
necessidades

Primeira parte do processo de 
animação territorial, em que 
percebe-se as necessidades e 
dificuldades.

Diretoria 
de Métodos 
Educativos

1.1.1 Contatos 
Periódicos com os 
gestores da UEL e 
Distrito  

Contatos periódicos (semanais, 
quinzenais...) para acolher as 
necessidades da UEL e distrito 
nos processos de Gestão. O 
processo ativo de buscar o 
gestor favorece a criação de 
referência de qual é o caminho 
da ajuda.

Diretoria 
de Gestão 

Institucional

10/05/2021

1.1.1.1 Contatar 
comissários 

Os comissários distritais serão 
contatados quinzenalmente 
(Quarta-Feira)

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

10/05/2021

1.1.1.2 Contatar os 
presidentes da 
UEL 

Os presidentes serão 
contatados semanalmente 
(Quarta-Feira)

Comissários 
Distritais

10/05/2021

1.1.1.3 Incentivar 
diretamente a 
procura pelo 
Comissário 
Distrital 

Os presidentes serão 
contatados semanalmente 
(Segunda-Feira)

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

10/05/2021

1.1.2 Contatos 
Periódicos com 
os Diretores 
de Métodos 
Educativos e 
CDGAs  

Contatos periódicos (semanais, 
quinzenais...) para acolher 
as necessidades da UEL 
nos processos de Gestão de 
Adultos. O processo ativo 
de buscar os Gestores de 
Adultos favorece a criação de 
referência de qual é o caminho 
da ajuda

Diretoria de 
Gestão Institu-

cional

10/05/2021

1.1.2.1 Contatar 
Coordenadores 
Distritais de 
Gestão de 
Adultos 

Os CDGAs serão contatados 
quinzenalmente (metade em 
uma semana e metade na 
outra), as  terças-feiras

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

10/05/2021



9

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

1.1.2.2 Contatar Diretores 
de Métodos 
Educativos 

Os Diretores de Métodos 
Educativos serão contatados 
pelos CDGAs, quinzenalmente 
(Quarta Feira).

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de 

Adultos

10/05/2021

1.1.2.3 Incentivar 
diretamente a 
procura pelo 
CDGAs 

Os Diretores de Métodos 
serão incentivados por 
email a procurar o CDGAs 
semanalmente (segunda feira)

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

10/05/2021

1.1.3 Contatos 
Periódicos com os 
Chefes de Seção 
e Coordenadores 
Distritais de Ramo 
 

Contatos periódicos (semanais, 
quinzenais...) para acolher 
as necessidades da UEL 
nos processos de Programa 
Educativo. O processo ativo 
de buscar os Escotistas e 
Coordenadores favorece a 
criação de referência de qual é 
o caminho da ajuda

Diretoria 
Regional 

de Métodos 
Educativos

10/05/2021

1.1.3.1 Contatar 
Coordenadores 
Distritais de 
Ramo 

Os Coordenadores Distritais 
serão contatados pelos 
Coordenadores Regionais 
semanalmente no primeiro mês, 
quinzenalmente no segundo 
mês e depois mensalmente

Coordenadores 
Regionais de 

Ramos

10/05/2021

1.1.3.2 Contatar Chefes 
de Seção 

Os Chefes de Seção 
serão contatados pelos 
Coordenadores Distritais 
semanalmente no primeiro 
mês, quinzenalmente no 
segundo mês e depois 
mensalmente

Coordenadores 
Distritais de 

Ramos

10/05/2021

1.1.3.3 Incentivar 
diretamente a 
procura pelo 
Coordenador 
Distrital de Ramo 

Os Chefes de Seção serão 
contatados semanalmente

Analista de 
Métodos 

Educativos

1.2 Centrais de 
Soluções

Diretoria 
administrativa

1.2.1 Instituir o Balcão 
Virtual  

A recepção do Escritório 
Escoteiro estará em uma 
videochamada com link no 
site em horários definidos e 
divulgados

Gerente 
Regional

15/05/2021

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

1 Ouvir as 
Necessidades

Presidência / 
Gerência

1.1 Animação 
Territorial - 
Acolhimento das 
necessidades

Primeira parte do processo de 
animação territorial, em que 
percebe-se as necessidades e 
dificuldades.

Diretoria 
de Métodos 
Educativos

1.1.1 Contatos 
Periódicos com os 
gestores da UEL e 
Distrito  

Contatos periódicos (semanais, 
quinzenais...) para acolher as 
necessidades da UEL e distrito 
nos processos de Gestão. O 
processo ativo de buscar o 
gestor favorece a criação de 
referência de qual é o caminho 
da ajuda.

Diretoria 
de Gestão 

Institucional

10/05/2021

1.1.1.1 Contatar 
comissários 

Os comissários distritais serão 
contatados quinzenalmente 
(Quarta-Feira)

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

10/05/2021

1.1.1.2 Contatar os 
presidentes da 
UEL 

Os presidentes serão 
contatados semanalmente 
(Quarta-Feira)

Comissários 
Distritais

10/05/2021

1.1.1.3 Incentivar 
diretamente a 
procura pelo 
Comissário 
Distrital 

Os presidentes serão 
contatados semanalmente 
(Segunda-Feira)

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

10/05/2021

1.1.2 Contatos 
Periódicos com 
os Diretores 
de Métodos 
Educativos e 
CDGAs  

Contatos periódicos (semanais, 
quinzenais...) para acolher 
as necessidades da UEL 
nos processos de Gestão de 
Adultos. O processo ativo 
de buscar os Gestores de 
Adultos favorece a criação de 
referência de qual é o caminho 
da ajuda

Diretoria de 
Gestão Institu-

cional

10/05/2021

1.1.2.1 Contatar 
Coordenadores 
Distritais de 
Gestão de 
Adultos 

Os CDGAs serão contatados 
quinzenalmente (metade em 
uma semana e metade na 
outra), as  terças-feiras

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

10/05/2021
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

1.2.2 Revitalizar a seção 
Fale Conosco no 
site regional 
 

No site regional, a seção “fale 
conosco” será uma forma 
de abertura de tickets para 
demandas e solicitações ao 
nível regional.

Gerente 
Regional

15/05/2021

1.2.3 Disseminar 
a cultura de 
acolhimento entre 
os atores regionais 
e distritais  

Os voluntários e profissionais 
da Região São Paulo serão 
incentivados e formados a 
acolher a demanda do associado 
de forma humanizada. Além 
disso, será adotada a postura 
de que qualquer voluntário ou 
profissional pode acolher as 
necessidades de um associado, 
e se responsabilizar em buscar 
a pessoa que poderá solucionar 
aquela questão.

Diretoria de 
Gestão Institu-

cional

15/05/2021

1.3 Gestão das 
Necessidades

Gerente 
Regional

1.3.1 Adotar uma 
ferramenta 
para gestão 
da animação 
territorial

Informes periódicos (email em 
massa) incentivando o contato 
entre UEL /Distrito e Distrito/
Equipe Regional.

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

15/05/2021

1.3.2 Ampliar o uso 
do Octadesk 
como gestão 
das demandas 
e solicitações ao 
nível regional 
 

Gerenciamento de tickets 
com as demandas, incluindo 
sistema de avisos aos 
responsáveis.

Analista 
de Gestão 

Institucional

11/05/2021
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

2. Compreender o 
Contexto  

Diretoria 
Regional de 

Relações 
Institucionais 
/ Analista de 

Comunicação
2.1 Divulgar um 

mapa das UELs 
em relação ao 
Plano São Paulo  
 

Estará disponível, no site 
regional, um mapa com as 
regiões administrativas do 
estado de São Paulo, com as 
respectivas fases do Plano São 
Paulo com sobreposição das 
UELs e suas situações (Em 
funcionamento presencial, em 
funcionamento online).

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

08/05/2021

2.2 Insituir um 
Fluxo de Aviso 
de Mudança da 
Bandeira   
  

Usar ferramenta de disparo de 
emails e massa para informe 
oficial aos presidentes das 
UELs referente a mudança 
nas fases do Plano São Paulo, 
e as implicações na prática do 
Escotismo presencialmente.

Analista de 
Comunicação

10/05/2021

2.3 Atualizar o Fluxo 
de solicitação de 
autorização de 
retorno presencial 
  

As solicitações de retorno 
presencial prevêem um plano 
local para cada UEL. Existirá um 
fluxo e uma forma de gerir essas 
informações e aprovações.

Diretoria 
Regional de 

Relações 
Institucionais

12/05/2021

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

1.2.2 Revitalizar a seção 
Fale Conosco no 
site regional 
 

No site regional, a seção “fale 
conosco” será uma forma 
de abertura de tickets para 
demandas e solicitações ao 
nível regional.

Gerente 
Regional

15/05/2021

1.2.3 Disseminar 
a cultura de 
acolhimento entre 
os atores regionais 
e distritais  

Os voluntários e profissionais 
da Região São Paulo serão 
incentivados e formados a 
acolher a demanda do associado 
de forma humanizada. Além 
disso, será adotada a postura 
de que qualquer voluntário ou 
profissional pode acolher as 
necessidades de um associado, 
e se responsabilizar em buscar 
a pessoa que poderá solucionar 
aquela questão.

Diretoria de 
Gestão Institu-

cional

15/05/2021

1.3 Gestão das 
Necessidades

Gerente 
Regional

1.3.1 Adotar uma 
ferramenta 
para gestão 
da animação 
territorial

Informes periódicos (email em 
massa) incentivando o contato 
entre UEL /Distrito e Distrito/
Equipe Regional.

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

15/05/2021

1.3.2 Ampliar o uso 
do Octadesk 
como gestão 
das demandas 
e solicitações ao 
nível regional 
 

Gerenciamento de tickets 
com as demandas, incluindo 
sistema de avisos aos 
responsáveis.

Analista 
de Gestão 

Institucional

11/05/2021
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

3. Apoiar Diretoria 
Regional de

 Gestão
 Institucional / 

Analista
 Regional de 
Desenvolvi-

mento 
Institucional

3.1 Instituir a 
iniciativa “UEL 
Laços Fortes”  
 

Análogo ao Grupo Escoteiro 
Padrinho, essa será uma 
iniciativa em que uma UEL 
adotaria outra UEL que 
apresenta necessidades 
complexas de apoio

Equipe 
Regional de 

Inclusão 
Socio-econômica

06/05/2021

3.2 Ações preventivas 
  

Diminuir o impacto das 
dificuldades das UELs que já 
temos conhecimento.

Diretoria 
Adjunta de 
Relações 

Institucionais
3.2.1 Materiais do 

Checklist para 
Retorno Seguro  
  

Com um teto de até 50 UELs 
atendidas, serão ofertados 
materiais do Checklist para 
o Retorno para as UELs que 
apresentarem impossibilidade 
de adquirir os materiais com 
recursos próprios.

Analista de 
Eventos

06/05/2021

3.2.1 Vídeos 
Institucionais para 
retorno seguro 
 

Vídeos voltados a diversos 
públicos da UEL, com o papel 
de preparar os envolvidos para 
o primeiro dia de retorno as 
atividades presenciais

Coordenação 
Regional de

Comunicação

20/05/2021

3.3 Gestão 
Institucional  
 

Diretoria 
Adjunta de 

Gestão 
Institucional

3.3.1 Financeiro Diretoria 
Adjunta 

Financeira

Ei
xo

 3
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

3.3.1.1 Reserva Laços 
Fortes 

É uma reserva financeira, 
separada da previsão 
orçamentária regional, 
com objetivo de dar 
suporte financeiro não só 
as ações do projeto, mas as 
necessidades apresentadas 
por UELs que demonstrem 
que aquele investimento 
traria estabilidade e 
fortalecimento da UEL. Será 
gerida por uma curadoria, 
e contará com pessoas 
dedicadas a captação de 
recursos para o projeto.

Diretoria Adjun-
ta Financeira

06/05/2021

3.3.1.2 Comissão 
Itinerante de 
Apoio a Gestão 
Financeira 

Uma equipe de voluntários 
que se aproximarão das UELs 
de forma a dar orientação e 
apoio nos processos de gestão 
financeira e na prestação de 
contas.

Coordenação 
Regional de 
Suporte à
 Unidade

 Escoteira Local

01/06/2021

3.3.2 Instituir o 
Poupatempo 
Regional Virtual 
 

Um cronograma de reuniões 
dedicadas a um ou mais 
distritos, em que o gestor da 
UEL poderá se reunir com 
voluntários capacitados que 
podem contribuir e validar 
processos burocráticos e 
financeiros.

Equípe Jurídica 
Regional

01/06/2021

3.3.3 Animação 
Territorial - 
Ofertar Apoio 
a Tarefa do 
Gestor 

Apoio oferecido pelos 
Comissários Distritais aos 
gestores das UELs por meio 
de reuniões, visitas e oferta 
de ferramentas

Coordenação 
de Suporte ao 

Distrito 
Escoteiro

10/05/2021

3.3.3.1 Dar apoio aos 
Gestores da 
UEL  

Frente as demandas 
levantadas, os comissários 
distritais irão dar apoio a 
tarefa do dirigente das UELs.

Comissários 
Distritais

10/05/2021

Ei
xo

 3

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

3. Apoiar Diretoria 
Regional de

 Gestão
 Institucional / 

Analista
 Regional de 
Desenvolvi-

mento 
Institucional

3.1 Instituir a 
iniciativa “UEL 
Laços Fortes”  
 

Análogo ao Grupo Escoteiro 
Padrinho, essa será uma 
iniciativa em que uma UEL 
adotaria outra UEL que 
apresenta necessidades 
complexas de apoio

Equipe 
Regional de 

Inclusão 
Socio-econômica

06/05/2021

3.2 Ações preventivas 
  

Diminuir o impacto das 
dificuldades das UELs que já 
temos conhecimento.

Diretoria 
Adjunta de 
Relações 

Institucionais
3.2.1 Materiais do 

Checklist para 
Retorno Seguro  
  

Com um teto de até 50 UELs 
atendidas, serão ofertados 
materiais do Checklist para 
o Retorno para as UELs que 
apresentarem impossibilidade 
de adquirir os materiais com 
recursos próprios.

Analista de 
Eventos

06/05/2021

3.2.1 Vídeos 
Institucionais para 
retorno seguro 
 

Vídeos voltados a diversos 
públicos da UEL, com o papel 
de preparar os envolvidos para 
o primeiro dia de retorno as 
atividades presenciais

Coordenação 
Regional de

Comunicação

20/05/2021

3.3 Gestão 
Institucional  
 

Diretoria 
Adjunta de 

Gestão 
Institucional

3.3.1 Financeiro Diretoria 
Adjunta 

Financeira
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

3.4 Gestão de Adultos 
  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

3.4.1 Programa 
“Voluntários Laços 
Fortes”  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.1 Levantar pessoas 
dispostas 

Uma busca ativa por 
voluntários que estariam 
dispostos a deixar suas 
UELs momentaneamente e 
colaborar em uma UEL que 
esteja em necessidade.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.2 
 

Levantar de 
necessidades de 
Voluntários nas 
UELs 

Uma busca ativa por 
informações sobre a falta de 
voluntários nas UELs

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.3 Encaminhar os 
intercambistas e 
capacitá-los 

Um fluxo e processos de 
facilitação da burocracia serão 
formulados para garantir 
a adesão e a segurança 
institucional do programa.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

15/05/2021

3.4.2 Apoiar a alocação 
do voluntário de 
acordo com seu 
perfil   

Um sistema  estará disponível 
às UELs e distritos para a 
realização de entrevista por 
competências para colaborar 
no direcionamento dos 
voluntários para as funções 
que melhor se encaixariam 
dentro das UELs

Gerência 
Regional

25/05/2021

3.4.3 Buscar voluntários 
que saíram do 
movimento  

Uma busca ativa pelos 
voluntários que saíram do 
movimento no período e que 
poderiam contribuir nesse 
momento de crise.

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de 

Adultos

01/06/2021

3.4.4 Animação 
Territorial - 
Apoio a Tarefa 
dos Diretores 
de Métodos 
Educativos  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

Ei
xo

 3

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

3.4.1.1 Levantar pessoas 
dispostas 

Uma busca ativa por 
voluntários que estariam 
dispostos a deixar suas 
UELs momentaneamente e 
colaborar em uma UEL que 
esteja em necessidade.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.2. 
 
 

Levantar de 
necessidades de 
Voluntários nas 
UELs 

Uma busca ativa por 
informações sobre a falta de 
voluntários nas UELs

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.2 Encaminhar os 
intercambistas e 
capacitá-los 

Um fluxo e processos de 
facilitação da burocracia serão 
formulados para garantir 
a adesão e a segurança 
institucional do programa.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

15/05/2021

3.4.2 Apoiar a alocação 
do voluntário de 
acordo com seu 
perfil   

Uma sistema estará disponível 
às UELs e distritos para a 
realização de entrevista por 
competências para colaborar 
no direcionamento dos 
voluntários para as funções 
que melhor se encaixariam 
dentro das UELs

Gerência 
Regional

25/05/2021

3.4.3 Buscar voluntários 
que saíram do 
movimento  

Uma busca ativa pelos 
voluntários que saíram do 
movimento no período e que 
poderiam contribuir nesse 
momento de crise.

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de 

Adultos

01/06/2021

3.4.4 Animação 
Territorial - 
Apoio a Tarefa 
dos Diretores 
de Métodos 
Educativos  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.4.1 Apoiar o diretor 
de Métodos 
Educativos 

Frente as demandas 
levantadas, os Coordenadores 
Distritais de Gestão de 
Adultos irão dar apoio a tarefa 
do dirigente das UELs.

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.4.2 Apoiar o 
Cordenador 
Distrital de Gestão 
de Adultos 

Frente as dificuldades dos 
Coordenadores Distritais de 
Gestão de Adultos em ofertar 
apoio às UELs, voluntários 
regionais irão dar suporte as 
dificuldades.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

Ei
xo

 3

3.3.4 Apoio ao 
Planejamento 
de Retorno das 
UELs  

Diretoria de 
Relações 

Institucionais

3.3.4.1 Adaptar o 
modelo de Plano 
de Retorno da 
UEL para o Plano 
São Paulo 

Frente ao modelo de plano 
de retorno da UEL construído 
pela nacional, uma adaptação 
será feita para atender aos 
requisitos e particularidades 
do plano São Paulo.

Coordenação de 
Ações

Humanitárias

10/05/2021

3.3.4.2 Construir 
ferramentas 
de cálculo de 
máximo de 
pessoas 

Será construida uma 
ferramenta que indicará o 
número máximo de pessoas 
que poderiam estar em 
atividade em conjunto dentro 
de uma sede escoteira.

Coordenação 
de Ações 

Humanitárias

25/05/2021

3.3.5 Orientações para 
modernização 
da gestão da 
UEL 

Coordenação 
de Suporte à 

Unidade 
Escoteira Local

3.3.5.1 Levantamento 
de novas formas 
de fazer gestão 
de UEL 

Frente as novas realidades 
impostas pelo distanciamento 
social, muitas UELs podem 
considerar modernizar seus 
regulamentos, estatutos e 
práticas. Um levantamento de 
formas de modernizar essas 
questões da UEL poderiam 
aproveitar essa intenção 
de mudança e incentivar 
a adoção de práticas mais 
eficientes

Coordenação de 
Suporte à 
Unidade 

Escoteira Local

20/06/2021

3.3.5.2 Criar tutoriais 
das ferramentas 
de gestão da 
UEL 

Tutoriais para facilitar o uso 
das ferramentas de gestão da 
UEL para facilitar o uso.

Coordenação de 
Suporte à 
Unidade 

Escoteira Local

01/07/2021

Ei
xo

 3

3.3.3.2 Dar apoio aos 
Comissários 
Distritais 

Frente as dificuldades dos 
comissários em ofertar 
apoio às UELs, voluntários 
regionais irão dar suporte as 
dificuldades.

Coordenação 
Regional de 
Suporte ao 

Distrito 
Escoteiro

10/05/2021
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

3.4 Gestão de Adultos 
  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

3.4.1 Programa 
“Voluntários Laços 
Fortes”  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.1 Levantar pessoas 
dispostas 

Uma busca ativa por 
voluntários que estariam 
dispostos a deixar suas 
UELs momentaneamente e 
colaborar em uma UEL que 
esteja em necessidade.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.2 
 

Levantar de 
necessidades de 
Voluntários nas 
UELs 

Uma busca ativa por 
informações sobre a falta de 
voluntários nas UELs

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.1.3 Encaminhar os 
intercambistas e 
capacitá-los 

Um fluxo e processos de 
facilitação da burocracia serão 
formulados para garantir 
a adesão e a segurança 
institucional do programa.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

15/05/2021

3.4.2 Apoiar a alocação 
do voluntário de 
acordo com seu 
perfil   

Um sistema  estará disponível 
às UELs e distritos para a 
realização de entrevista por 
competências para colaborar 
no direcionamento dos 
voluntários para as funções 
que melhor se encaixariam 
dentro das UELs

Gerência 
Regional

25/05/2021

3.4.3 Buscar voluntários 
que saíram do 
movimento  

Uma busca ativa pelos 
voluntários que saíram do 
movimento no período e que 
poderiam contribuir nesse 
momento de crise.

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de 

Adultos

01/06/2021

3.4.4 Animação 
Territorial - 
Apoio a Tarefa 
dos Diretores 
de Métodos 
Educativos  

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

Ei
xo

 3

3.3.3.2 Dar apoio aos 
Comissários 
Distritais 

Frente as dificuldades dos 
comissários em ofertar 
apoio às UELs, voluntários 
regionais irão dar suporte as 
dificuldades.

Coordenação 
Regional de 
Suporte ao 

Distrito 
Escoteiro

10/05/2021



16

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE 
INÍCIO

DA AÇÃO
3.4.4.1 Apoiar o diretor 

de Métodos 
Educativos 

Frente as demandas levantadas, 
os Coordenadores Distritais de 
Gestão de Adultos irão dar apoio 
a tarefa do dirigente das UELs.

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.4.2 Apoiar o 
Cordenador 
Distrital de Gestão 
de Adultos 

Frente as dificuldades dos 
Coordenadores Distritais de 
Gestão de Adultos em ofertar 
apoio às UELs, voluntários 
regionais irão dar suporte as 
dificuldades.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.5 Programa 
Educativo  
 

Diretor 
Regional de 

Métodos 
Educativos

3.5.1 Criar grupos de 
Telegram para os 
ramos  

Grupos para compartilhamento 
de informações junto aos 
envolvidos na oferta do 
Programa Educativo.

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.5.2 Ofertar 
oportunidades de 
aprendizado aos 
escotistas  

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.5.2.1 Lives de boas 
práticas 

Será ofertádo um calendário de 
lives com o objetivo de trazer 
boas práticas de atividades no 
momento da pandemia

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

22/04/2021

3.5.3 Conjunto de fichas 
de atividades para 
a retomada  

Coordenação 
Regional de 
Programa
 Educativo

06/05/2021

3.5.3.1 Ofertar fichas 
de atividades 
presenciais 

Serão ofertadas fichas de 
atividades para os escotistas 
terem opções de atividades 
que respeitem as regras de 
convivència imposta pela 
pandemia.

Coordenação 
Regional de 
Programa
 Educativo

06/05/2021

3.5.3.2 Ofertar fichas 
de atividades 
remotas 

Serão ofertadas fichas de 
atividade para os escotistas 
terem opções diversificadas de 
atividades virtuais

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

Ei
xo

 3
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE
 INÍCIO

DA AÇÃO
3.5.4 Animação 

Territorial 
- Apoio a 
Tarefa dos 
Escotista 

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.5.4.1 Apoiar o chefe 
de seção 

Frente as demandas levantadas, 
os Coordenadores Distritais de 
Ramos irão dar apoio a tarefa 
dos Chefes de Seção.

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.5.4.2 Apoiar o 
Cordenador 
Distrital do 
Ramo 

Frente as dificuldades dos 
Coordenadores Distritais de 
Ramo em ofertar apoio às UELs, 
voluntários regionais irão dar 
suporte as dificuldades.

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.6 Criar a Iniciatica 
“UEL Referência 
Virtual”

Busca ativa de UELs que 
estejam fazendo boas 
atividades virtuais e que se 
comprometam a manter as 
atividades online por pelo 
menos mais um Ciclo de 
Programa, de forma a acolher 
jovens com risco para COVID-19, 
jovens que por opção preferem 
não retornar presencialmente 
e jovens que os grupos 
adormeceram e continuam 
sem ofertar atividades

Equipe 
Regional de 

Suporte 
Tecnológico a 

Eventos

15/05/2021

3.7 Ações 
humanitárias 
entre irmão 
escoteiros 

Diretoria 
Regional de 

Relações 
Institucionais

3.7.1 Apoiar 
Famílias de 
Voluntários com 
necessidades 
básicas 
 

Alguns voluntários perderam 
renda e nesse momento 
apresentam dificuldades em 
prover sustento a suas famílias. 
Essa ação visa coordenar ações 
de suporte a essas famílias 
para garantir continuidade e 
equidade na distribuição

Coordenação 
Regional 
de Ações 

Humanitárias

15/05/2021

Ei
xo

 3

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE 
INÍCIO

DA AÇÃO
3.4.4.1 Apoiar o diretor 

de Métodos 
Educativos 

Frente as demandas levantadas, 
os Coordenadores Distritais de 
Gestão de Adultos irão dar apoio 
a tarefa do dirigente das UELs.

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.4.4.2 Apoiar o 
Cordenador 
Distrital de Gestão 
de Adultos 

Frente as dificuldades dos 
Coordenadores Distritais de 
Gestão de Adultos em ofertar 
apoio às UELs, voluntários 
regionais irão dar suporte as 
dificuldades.

Coordenação 
Regional de 
Gestão de
 Adultos

10/05/2021

3.5 Programa 
Educativo  
 

Diretor 
Regional de 

Métodos 
Educativos

3.5.1 Criar grupos de 
Telegram para os 
ramos  

Grupos para compartilhamento 
de informações junto aos 
envolvidos na oferta do 
Programa Educativo.

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.5.2 Ofertar 
oportunidades de 
aprendizado aos 
escotistas  

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

3.5.2.1 Lives de boas 
práticas 

Será ofertádo um calendário de 
lives com o objetivo de trazer 
boas práticas de atividades no 
momento da pandemia

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

22/04/2021

3.5.3 Conjunto de fichas 
de atividades para 
a retomada  

Coordenação 
Regional de 
Programa
 Educativo

06/05/2021

3.5.3.1 Ofertar fichas 
de atividades 
presenciais 

Serão ofertadas fichas de 
atividades para os escotistas 
terem opções de atividades 
que respeitem as regras de 
convivència imposta pela 
pandemia.

Coordenação 
Regional de 
Programa
 Educativo

06/05/2021

3.5.3.2 Ofertar fichas 
de atividades 
remotas 

Serão ofertadas fichas de 
atividade para os escotistas 
terem opções diversificadas de 
atividades virtuais

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

4. Acompanhar  
  

Coordenação 
Regioanal de 
Diagnósticos 

/ Analista 
de Gestão 

Institucional
4.1 Animação 

Territorial
Acompanhamento

Diretoria de 
Métodos 

Educativos 

06/05/2021

4.1.1 Verificar 
andamento 
com Diretores 
de Métodos 
Educativos

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de 

Adultos

06/05/2021

4.1.2 Verificar 
andamento com 
os Coordenadores 
Distritais de 
Gestão de Adultos

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

06/05/2021

4.13 Verificar 
andamento com 
Chefes de Seção

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Distrital de 

Ramo

06/05/2021

4.1.4 Verificar 
andamento com 
Coordenadores 
Distritais de Ramo

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

4.1.5 Verificar 
andamento 
com Diretores 
Presidentes de 
UEL

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Comissários 
Distritais

06/05/2021

4.1.6 Verificar 
andamento com 
os Comissários 
Distritais

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Regional de Su-
porte ao Distri-

to Escoteiro

06/05/2021

Ei
xo

 4

AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE
 INÍCIO

DA AÇÃO
3.7.2 Campanha 

Contrate um 
Escoteiro 
 

Considerando  que os 
voluntários dos Escoteiros do 
Brasil treinam competências 
que são de interesse para o 
trabalho, a campanha será 
direcionada a voluntários e 
ao público externo para a 
contratação desses voluntários.

Diretoria Jovem 01/06/2021
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

4. Acompanhar  
  

Coordenação 
Regioanal de 
Diagnósticos 

/ Analista 
de Gestão 

Institucional
4.1 Animação 

Territorial
Acompanhamento

Diretoria de 
Métodos 

Educativos 

06/05/2021

4.1.1 Verificar 
andamento 
com Diretores 
de Métodos 
Educativos

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Distrital de 
Gestão de 

Adultos

06/05/2021

4.1.2 Verificar 
andamento com 
os Coordenadores 
Distritais de 
Gestão de Adultos

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Regional de 
Gestão de 

Adultos

06/05/2021

4.13 Verificar 
andamento com 
Chefes de Seção

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Distrital de 

Ramo

06/05/2021

4.1.4 Verificar 
andamento com 
Coordenadores 
Distritais de Ramo

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Regional de 
Programa 
Educativo

06/05/2021

4.1.5 Verificar 
andamento 
com Diretores 
Presidentes de 
UEL

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Comissários 
Distritais

06/05/2021

4.1.6 Verificar 
andamento com 
os Comissários 
Distritais

Acompanhar os resultados do 
apoio oferecido, readequando 
o mesmo às necessidades 
adicionais

Coordenação 
Regional de Su-
porte ao Distri-

to Escoteiro

06/05/2021

Ei
xo
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

4.2 Indicadores 
  

Diretoria Regional Adjunta de 
Gestão Institucional

06/05/2021

4.2.1 
 

Avaliar 
Processos  

Analista de
 Gestão 

Institucional

06/05/2021

4.2.1.1 Participantes 
(reuniões, 
cursos e 
lives) 

Verificar sistematicamente 
o número de participantes 
presentes nas iniciativas 
propostas e avaliar a viabilidade 
de repetir ou não tais ações 
(lives, cursos, reuniões) e/
ou promover as adequações 
necessárias

Analista de 
Eventos

06/05/2021

4.2.1.2 
 

Percentual de 
respostas aos 
indicadores de 
resultado 

Acompanhar o número de 
respostas aos formulários 
de acompanhamento dos 
indicadores para que ações 
sejam tomadas caso a adesão 
esteja baixa

Analista de 
Desenvolvimen-
to Institucional

01/05/2021

4.2.1.3 Número de 
planos de 
retomada 

Acompanhar o número 
de planos de retomada 
protocolados

Analista de De-
senvolvimento 

Institucional

01/05/2021

4.2.1.4 Interações 
virtuais 

Para verificar a adesão do 
associado às diversas formas de 
comunicação e vínculo, serão 
verificados downloads do app 
Escoteiros SP, acessos ao site e 
ao blog do voluntário, abertura 
dos emails, downloads e 
visualizações nas redes sociais.

Analista de 
Comunicação

06/05/2021

4.2.1.5 Contabilização 
dos tickets do 
ocktadesk 

Para acompanhar o número 
de solicitações dos associados, 
o tempo de atendimento, a 
quantidade de demandas 
ainda em aberto e a satisfação, 
serão coletadas informações da 
ferramenta octadesk.

Analista de 
Gestão 

Institucional

06/05/2021

Ei
xo
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4.2 Aferir 
Resultados do 
projeto 
 

Serão coletados mensalmente 
como está a situação das UELs 
em termos de funcionamento, 
se elas apresentam situações 
que correspondem a risco 
institucional e também a 
percepção dos voluntários 
quanto ao apoio institucional 
que recebem.

Diretoria
 Regional de 

Gestão 
Institucional

16/04/2021

4.2.1 Situação da 
UEL 

Analista de 
Desenvolvimen-
to Institucional

16/04/2021

4.2.2 Risco 
Institucional 

Analista de 
Desenvolvimen-
to Instituciona

16/04/2021

4.2.3 Percepção 
de apoio 
Institucional 

Analista de 
Desenvolvimen-
to Instituciona

16/04/2021

4.3 Valorizar dos 
atores do 
Transformar 
para Crescer 
- Etapa Laços 
Fortes

O programa de valorização 
dos envolvidos em ações, dos 
doadores, das instituições 
parceiras, etc, envolverá o 
conceito “Laços Fortes” com 
a intenção de validar as boas 
práticas dos voluntários

Comissão 
Regional de 
Avaliação de 

Reconhecimen-
tos e 

Condecorações

15/05/2021

4.4. Adotar o Trello 
para gestão do 
projeto 

Para acompanhamento de 
todas as ações do projeto

Analista de Ges-
tão 

Institucional

06/05/2021

Ei
xo
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AÇÕES DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DE INÍCIO
DA AÇÃO

5. Acompanhar  
  

Coordenação 
Regioanal de 
Diagnósticos 

/ Analista 
de Gestão 

Institucional
5.1 Ter comunicação 

entre site regional e 
o Transformar para 
Crescer

De forma a garantir o apoio 
institucional e não termos 
sobreposição das tarefas, será 
adequada uma maneira que 
favoreça interação entre o 
conteúdo dos dois sites

Analista 
Regional de

 Comunicação

06/05/2021

5.2 Intensificar as 
publicações 
no Blog do 
Voluntário 

Publicações com conteúdos 
adaptados para solucionar 
dúvidas dos associados, 
referenciando literatura 
escoteira.

Equipe de
 Assessoria de 

Imprensa

06/05/2021

5.3 Modificar o Site 
Regional

Modificar o site regional de 
forma a que ele seja mais 
acessível e claro ao público 
interno, para que seja visto como 
local de busca por ferramentas 
para solução de problemas.

Coordenação 
Regional de 

Comunicação

06/05/2021

5.4 Modificar o foco 
das ferramentas 
de comunicação 

O foco das redes sociais, site 
regional e outras ferramentas 
de comunicação será orientado 
ao associado da região São 
Paulo, de forma a guiar o 
associado frente as novidades, 
recursos de apoio ao associado 
e melhores práticas. Além disso, 
será fortalecido o email como 
forma de comunicação oficial 
junto as UELs e os associados.

Coordenação 
Regional de 

Comunicação

06/05/2021

5.5 Fortalecer o 
App Escoteiros 
como forma de 
comunicação com 
o associado 

O App Escoteiros SP será 
adotado como a ferramenta 
que integralizará todas os 
recursos regionais, guiando 
o associado para que acesse 
aquele que melhor se adeque a 
sua necessidade

Coordenação 
Regional do 

App Escoteiros 
SP

15/06/2021

Ei
xo
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5.6 Gerar vínculo com 
o Projeto

O Projeto Transformar para 
Crescer - Etapa Laços Fortes tem 
várias ações que dependem 
do associado assumir e/ou 
seu papel como voluntário e 
colaborar no fortalecimento 
das Unidades Escoteiras 
Locais em geral. Para tanto 
será adotada uma identidade 
visual, publicado o projeto, 
alinhar junto aos voluntários 
regionais e ter um evento de 
forma a fortalecer o vínculo do 
voluntário com a instituição

Coordenação 
Regional de 

Comunicação

17/04/2021


