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Congresso Regional 
Escoteiro - 2021

ABERTOS A MUDANÇAS, 
PREPARADOS PARA A TRANSFORMAÇÃO

Na capa, o logo do Congresso Regional Escoteiro é composto por dois triângulos 
verde água, dois triângulos laranjas, dois triângulos cinza e dois losangos verme-
lhos formando uma borboleta em tangram. No centro, três barras cinzas formam 
um tripé e se encaixam na imagem como o corpo da borboleta.

Logo dos Escoteiros do Brasil – Região de 
São Paulo na cor branca sobre o fundo azul 
marinho
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O que é o evento?

O objetivo do evento é criar um ambiente propício a ampliar os horizontes na forma de utilizar 
o Método Escoteiro para a aplicação do Programa Educativo vinculado à realidade atual e futu-
ra. É um evento em que há oportunidade de discussão de conhecimentos externos ao Escotis-
mo para melhores práticas dentro da nossa atuação como voluntários.

O porquê do evento

Atende ao previsto no objetivo do Plano Estratégico Regional itens 1.1.3 e aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável números 4, 16 e 17

Quando?

14 de agosto de 2021 (sábado) e 15 de agosto de 2021 (domingo)
Sábado: abertura prevista às 19h e encerramento previsto às 22h
Domingo: abertura prevista às 09h e encerramento previsto às 19h

Onde?

Virtualmente, através do aplicativo Even3, Youtube e Google MEET

Quem pode participar?

Escotistas e Dirigentes

Como se inscrever?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, da 00h do dia 22 de julho de 2021 até às 
23h59min do dia 03 de agosto de 2021, ou até serem preenchidas todas as vagas.

Limite de vagas

600 (seiscentas) vagas para Escotistas e Dirigentes 

Quanto?

Evento Gratuito com possibilidade de compra de distintivos via Meu Kit Escoteiro.
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Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

 O Congresso Regional Escoteiro em 2021 irá trabalhar a temática “Abertos a Mudanças, 
Preparados para a Transformação”, em que poderemos discutir, em especial, a competência 
essencial de Gestão de Mudanças. 

 Entendemos que não só o Escotismo, mas o mundo, está frente a mudanças aceleradas, 
estamos cada vez com uma realidade mais volátil, incerta, complexa e ambígua, o que solicita 
de nós um maior entendimento das habilidades que devemos desenvolver nos jovens (e em 
nós) para que consigam enfrentar um mundo diferente daquele que estamos vivenciando nes-
te momento. Convidamos você a se Transformar com a gente! Serão diversas oportunidades

2 (duas) Palestras Magnas
8 (oito) Oficinas temáticas

Adequação às regras e condutas

O evento seguirá de forma integral com 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 tolera-
das.
 
Procedimentos não previstos

A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente docu-
mento ou qualquer excepcionalidade.

Realização

Juliano Ferreira Arcuri,  Aleksander Dimitrius Rugeroni e Vania Dohme .

Organização

Coordenação Regional de Gestão Eventos 
 

No cabeçalho desta e de todas as páginas a seguir, peças de tangram nas cores do Transformar para Crescer (verde água, laranja, vermelho 
e azul marinho) compõem a moldura superior.

No rodapé desta e das próximas páginas, uma faixa azul marinho com o logo dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo em branco, na esquerda, e o mapa do 
estado de São Paulo em tangram formado por um trapézio vermelho, um triângulo cinza, um triângulo laranja e um trapézio verde água.
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Informações Gerais

Coordenação do Evento
E-mail: congresso.escoteiro@escoteirossp.org.br
 
Dúvidas sobre informações 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 Face-
book Escoteiros SP.
 
                        
 

Juliano Ferreira Arcuri
Coordenação do evento

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Gestão de Eventos

http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.facebook.com/escoteirossp

