
Encontro 
Regional de 
Formadores

2022



O que é o evento?
O Encontro Regional de Formadores objetiva que os participantes possam trocar 
experiências e atualizar ideias e conceitos sobre o processo de formação de adultos 
dos Escoteiros do Brasil, além de alinhar a atuação dos formadores(as) junto ao nível 
Regional.

O porquê do evento?
A atividade atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico Regional Escoteiro, 
item 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 e os Indicadores Brasileiros para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, itens 4, 5, 8, 10, 16, 17.

Dia 19 de fevereiro de 2022 (sábado)
Abertura prevista às 08h45 e encerramento previsto às 19h 

Check-in online no período de 14/02/2022 a 17/02/2022
Check-in presencial das 8h às 8h40 no dia 19/02/2022
(mesmo para participação presencial é possível adiantar o check-in de forma online)

Quando?



Quanto?
Formadores(as) no presencial e online: R$30,00 (trinta reais), em parcela única. 
Formadores(as) isentos no presencial e online: R$9,00 (nove reais), em parcela única
Inclui: participação no evento, plataformas digitais contratadas e 1 coffee break
Distribuição dos custos que compõem o valor da taxa de inscrição do evento. 

Item Porcentagem 

Infraestrutura 32%

Programa 28%

Alimentação 18%

Comunicação 8%

Taxas administrativas e bancárias 6%

Eventuais não previstos 8%

TOTAL 100%

Evento centralizado síncrono, ao mesmo tempo para participantes no presencial e no 
online. 
COLÉGIO PETRÓPOLIS - INTERNATIONAL SCHOOL
Avenida Pery Ronchetti, 890, R. Princesa Maria Amélia, 60 - Nova Petrópolis, São 
Bernardo do Campo 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: 
https://colegiopetropolis.com.br/
E para os participantes que estiverem online, através do Google MEET

Onde?



Formadores (as), com registro escoteiro válido.

Quem pode participar?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, da 00h do 21 de dezembro de 2021 até às 
23h59 do 23 de janeiro de 2022, ou até serem contempladas todas as vagas.

Como se inscrever?

100 vagas para participantes no presencial.
150 vagas para participantes online.

Limites de Vagas

De acordo com o Plano SP | Governo do Estado de São Paulo (saopaulo.sp.gov.br) e as 
diretrizes dos Escoteiros do Brasil em 
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/08/OficioDEN_274-2021_atividadese
xternarCOVID-19.pdf

Todas as medidas de saúde e segurança deverão ser adotadas integralmente:
● disponibilidade de álcool em gel
● uso de máscara individual
● aferição de temperatura
● acesso à água potável e sabão para higiene
● rotinas de limpeza do ambiente
● distanciamento social
● ventilação dos locais
● disponibilidade de máscaras reserva (caso alguém perca ou danifique a sua)
● Carteira de Vacinação contra COVID19 (2 doses ou de dose única), ou Teste 

negativo COVID19 de até 24h

Protocolo sanitário

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/08/OficioDEN_274-2021_atividadesexternarCOVID-19.pdf
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/08/OficioDEN_274-2021_atividadesexternarCOVID-19.pdf


Nosso encontro acontecerá no formato de seminário em que um grupo reduzido 
investiga ou estuda intensamente um tema em uma ou mais sessões planificadas, 
recorrendo a diversas fontes originais de informação. É uma forma de discussão em 
grupo de idéias, sugestões, opiniões. Os membros não recebem informações já 
elaboradas, mas investigam com seus próprios meios em um clima de colaboração 
recíproca. Os resultados ou conclusões são de responsabilidade de todo o grupo e o 
seminário se conclui com uma sessão de resumo e avaliação.

● Anteriormente: “esquenta dia 12 pela manhã, introdução aos temas”
● Abertura
● Palestra Magna 
● Conversa Temática
● Coffee break e encontro das equipes temáticas
● Rodadas para salas de conteúdo e biblioteca
● Debates nas equipes temáticas
● Auditório
● Almoço
● Rodadas para salas de conteúdo e biblioteca
● Debates nas equipes temáticas
● Auditório
● Coffee break
● Compartilhamento geral das idéias
● Encerramento

Programação Prevista

O transporte até o local do evento será por conta de cada participante. 
O local do evento possui não possui vagas de estacionamento, os veículos poderão ser 
estacionados nos arredores do local do evento ou estacionamentos próximos, sob inteira 
responsabilidade dos seus proprietários

Transporte e Estacionamento 



1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado via cartão de crédito ou boleto bancário, 
com data de vencimento para o dia seguinte à data de término das inscrições.

2. Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema SIGUE/PAXTU, o inscrito deve efetuar a 
impressão do boleto para pagamento até a data de vencimento. É de responsabilidade do 
responsável pela inscrição acompanhar a emissão do boleto. Não será enviado boleto via e-mail.

3. Não haverá emissão de nova via de boleto bancário em caso de não pagamento após a data de 
vencimento. 

4. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de término das 
inscrições. 

5. No caso de a inscrição ser cancelada dentro do prazo estabelecido para cancelamento, o valor 
pago da taxa de inscrição será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem 
como valores já comprometidos na data do cancelamento. Após o prazo estabelecido para 
cancelamento, não haverá devolução do valor pago da taxa de inscrição. 

6. As inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 2 (dois) dias após a data 
de vencimento. 

7. O inscrito, cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir sua inscrição a outro associado 
que esteja com registro escoteiro válido, desde que na mesma categoria em que se inscreveu. Na 
solicitação via e-mail ao setor responsável do Escritório Regional, os associados deverão informar o 
número de registro escoteiro de ambos, e eventuais restrições alimentares. Os acertos financeiros 
dos valores já pagos ao evento devem ser realizados diretamente entre os associados que estão 
realizando a transação. 

8. O prazo para transferência de inscrição é o dia seguinte à data de término das inscrições. Depois 
do prazo estabelecido, não será mais possível realizar transferência

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamento



O almoço será por conta de cada participante. Nas proximidades do local do evento há 
várias opções de restaurantes/lanchonetes:

- RESTAURANTE E HAMBURGUERIA DOM PETRÓPOLIS
R. Sebastião Coco, 87 - Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo - SP, 09771-070
Conheça mais em: https://goo.gl/maps/GsTEpichWktn2ey5A

- Shopping Metrópole (praça de alimentação)
Praça Samuel Sabatini, 200 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, 09750-700
Conheça mais em: 
https://www.google.com.br/maps/place/Shopping+Metr%C3%B3pole/@-23.6928269,-4
6.5525456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce42342d8532fd:0x46ee55e49e87f20
4!8m2!3d-23.6928269!4d-46.5503569

Alimentação

https://goo.gl/maps/GsTEpichWktn2ey5A
https://www.google.com.br/maps/place/Shopping+Metr%C3%B3pole/@-23.6928269,-46.5525456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce42342d8532fd:0x46ee55e49e87f204!8m2!3d-23.6928269!4d-46.5503569
https://www.google.com.br/maps/place/Shopping+Metr%C3%B3pole/@-23.6928269,-46.5525456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce42342d8532fd:0x46ee55e49e87f204!8m2!3d-23.6928269!4d-46.5503569
https://www.google.com.br/maps/place/Shopping+Metr%C3%B3pole/@-23.6928269,-46.5525456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce42342d8532fd:0x46ee55e49e87f204!8m2!3d-23.6928269!4d-46.5503569


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 às regras e condutas

Procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer excepcionalidade ficam 
a cargo da coordenação do evento.

Procedimentos não previstos

Coordenação Regional de Gestão da Formação 
E-mail: formacao@escoteirossp.org.br

Realização

Coordenação Regional de Gestão da Formação 
E-mail: formacao@escoteirossp.org.br 

Organização

Apoio

mailto:formacao@escoteirossp.org.br
mailto:formacao@escoteirossp.org.br


Informações Gerais

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

Coordenação do evento 

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

 • 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.

Coordenação Regional de Eventos Formativos   

Marianna Reali Costa de Medeiros

Coordenação Adjunta Regional de Gestão da 
Formação    

Paula Ramos Raiza

mailto:gestao.eventos@escoteirossp.org.br
mailto:eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br

