Faça seu
evento!
14. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICA
Para se planejar uma atividade escoteira, seja ela de qual tipo for, desde a mais simples, em
sede, até a mais complexa e de risco, devemos estar atentos à aplicação do Método Escoteiro,
contemplando todos os seus pontos, à correta aplicação do Programa Educativo e à segurança
pessoal e coletiva de todos os participantes, sejam eles jovens ou adultos, à sustentabilidade
da iniciativa e às questões de diversidade e inclusão.
Ao planejar uma atividade escoteira, o primeiro passo é definir onde queremos chegar ao
propor esta atividade. Que objetivos queremos atingir? Que conhecimentos e habilidades
queremos desenvolver nos jovens e como a atividade proposta pode contribuir para que
consigamos provocar no jovem a possibilidade de que aprendam e adquiram novas
competências, sempre atentos aos nossos valores.
Devemos nos basear nos documentos oficiais já existentes que descrevem o que são e como
devem acontecer as atividades escoteiras, levando-se em consideração os cuidados
necessários para a realização de um evento seguro.
Análise de Riscos
Para cada tipo de atividade ou categoria (atividades aquáticas, jogos com materiais de corte,
fogo, atividades verticais, jogos noturnos, jogos ativos, etc.), há um conjunto de itens que
devem ser avaliados, promovendo a classificação da atividade quanto ao risco. Se é uma
atividade de risco elevado, se faz necessário uma equipe especializada para acompanhar os
participantes durante toda a sua aplicação, w responsável por planejar, orientar, instruir e
supervisionar a atividade. Como exemplo, podemos citar atividades verticais que necessitam
de pessoas especialistas para prover a segurança dos jovens e adultos participantes, ou
trilhas, que devem ser realizadas sempre acompanhadas por guias certificados para o local.
Se tratamos de atividade com fogo e/ou material de corte, deve-se utilizar equipamentos de
proteção individual, e assim por diante.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
PADRÕES DE ATIVIDADES ESCOTEIRAS: UM MANUAL PARA ESCOTISTAS E DIRIGENTES
(disponível
em
https://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/padroes_atividades_escoteiras.pdf )
PRINCÍPIOS, ORGANIZAÇÃO E REGRAS (P.O.R.) DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
(disponível em https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/01/por.pdf)
ACESSIBILIDADE
(disponível em https://www.escoteiros.org.br/acessibilidade/)
PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ORIENTAÇÕES SOBRE COMO LIDAR COM
CASOS, DENUNCIAR E PREVENIR O ABUSO SEXUAL - MANUAL PARA ESCOTISTAS
(disponível
em
https://www.escoteiros.org.br/arquivos/infantojuvenil/protecao_da_crianca_e_do_adolecent
e_manua_para_escotistas.pdf )
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