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Acessos:

Sessões Plenárias das Assembleias Regionais Extraordinária e Ordinária

• Através do Zoom, com link disponibilizado via id@escoteiros aos membros da Assembleia 
devidamente credenciados e com registro escoteiro válido. 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 id@escoteiros aos membros do Fórum, 
devidamente credenciados e com registro escoteiro válido. 

Pelo Youtube da Região de São Paulo para os demais associados.

Atenção: A participação na Assembleia Regional Escoteira e no Fórum Regional de Jovens 
Líderes pela conferência do Zoom, será exclusiva aos credenciados, sendo de acesso 
pessoal e intransferível. E somente será possível através do uso de seu id@escoteiros. Se 
você ainda não possui o id@escoteiros, crie aqui, agora e gratuitamente.

Preparativos para os Eventos:

Teste os seus equipamentos e a conexão com a internet: 
é muito importante que você ligue seus equipamentos com antecedência e teste sua internet. 
Que tal fazer uma chamada com algum amigo ou amiga? Assim você já testa a câmera, o 
microfone e o fone de ouvido também! Dê preferência ao uso de fones de ouvido, evitando 
ruídos indesejados e barulhos de fundo. Os fones de ouvido com microfones colaboram 
para uma melhor transmissão de sua fala, assim os outros participantes conseguirão te ouvir 
com mais clareza.

Cuide da imagem de fundo:  
a transmissão será ao vivo durante toda a Assembleia, por isso, escolha um lugar com uma 
boa luminosidade. Além disso, é importante avaliar o que está atrás de você, visível pela 
câmera. É interessante não ter muita informação, para não distrair os participantes, além de 
não ser área de passagem, evitando que sempre tenha alguém passando por trás de você. 

Atenção ao local: 
procure um lugar onde você esteja confortável, pois ficará por um tempo prolongado 
ali. Além disso, escolha um espaço silencioso e que não possua distrações, facilitando a 
concentração no que está sendo apresentado.

https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://id.escoteiros.org.br
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Entenda o funcionamento das ferramentas:
 Para a Assembleia Regional Escoteira e para o Fórum Regional de Jovens Líderes, utilizaremos a 
ferramenta “Zoom” para os associados do Fórum e para os delegados da Assembleia. E o YouTube 
- Escoteiros SP para todos os demais associados. Pesquise sobre as ferramentas e tente utilizá-
las antes do evento. Assim, você já dominará o passo a passo. Caso tenha alguma dúvida, entre 
em contato com o suporte.sp@escoteiros.org.br antecipadamente. E pelo grupo de WhatsApp de 
apoio, “ARE 2022 - Ajuda?”, durante a Assembleia Regional. e o “FRJL 2022 - Ajuda?”, para o Fórum 
Regional de Jovens Líderes

Como serão as manifestações?

Assembleia Regional

Como em uma Assembleia presencial, os delegados ou não-delegados,  se inscrevem 
para se manifestar e aguardam a liberação da mesa diretora dos trabalhos. Considerando o 
formato desta Assembleia que será on-line e que os documentos objetos de deliberação 
serão disponibilizados previamente, as manifestações serão realizadas exclusivamente 
através de solicitação por este Formulário de Solicitação, inclusive, e principalmente, durante 
a reunião. Ao preencher o formulário, solicitando se manifestar, você poderá escolher se 
sua manifestação será lida por um membro da mesa ou se deseja entrar na chamada e se 
manifestar com microfone e câmera ligados, então, você receberá em seu e-mail o link para 
acessar a sala do Zoom.

Fórum Regional de Jovens Líderes
Como em um Fórum presencial, os associados se inscrevem para se manifestar e aguardam 
a liberação da mesa diretora dos trabalhos. Considerando o formato deste Fórum que será 
on-line e que os documentos objetos de deliberação serão disponibilizados previamente, 
as manifestações serão realizadas, para quem acompanhar pelo Youtube, através de 
solicitação por este Formulário de Solicitação, durante a sessão plenária. Para os jovens 
líderes credenciados e presentes na chamada do Zoom, a possibilidade de manifestação 
pode se dar pelo mesmo formulário, ou utilizando dos recursos da própria ferramenta de 
“levantar a mão”. 

Ao preencher o formulário, solicitando se manifestar, você poderá escolher se sua 
manifestação será lida por um membro da mesa ou se deseja entrar na chamada e se 
manifestar com microfone e câmera ligados, então, você receberá em seu canal de contato 
informado o link para acessar a sala do Zoom.

https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
mailto:suporte.sp@escoteiros.org.br
https://chat.whatsapp.com/CPWEABSx7CcJD7ahNMs7MM
https://chat.whatsapp.com/CAow1wm9r4z9EZDvBMDM72
https://forms.gle/xyTinPqynmQFSWK26
https://forms.gle/qXbNiS7LZiqWtK1G9
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Workshop sobre credenciamento

Para dar apoio às UELs, será realizado um Workshop no qual o associado responsável pelo 
credenciamento poderá tirar suas dúvidas.

Quando
17 de Fevereiro de 2022 às 20h

Onde
Em reunião virtual através de link enviado aos inscritos.

Inscrições
Inscrições via Meu Paxtu das 00h do dia 01 de Fevereiro de 2022 às 23:59h do dia 10 de 
Fevereiro de 2022.

O workshop também será transmitido pelo Youtube da Região de São Paulo.

LIVE “Esquenta” para Assembleia Regional Escoteira

Com o objetivo de apresentar a Peça Orçamentária e promover um momento prévio para 
que os delegados se familiarizem com as ferramentas de chamada online (Zoom) e de 
votação, através de apresentação da ferramenta e simulação de votação.

Quando
18 de Março, às 19h30min

Onde
• Através do Zoom, com link disponibilizado via id@escoteiros aos membros da Assembleia 

devidamente credenciados e com registro válido.

• Pelo Youtube da Região de São Paulo para os demais associados.

Reforçando a questão das Candidaturas

Assembleia Regional

Conforme os Editais de Convocação, as Candidaturas à Presidente, Vice-Presidentes e 
Secretários(as) e membros de Comissões Assessoras da Assembleia Regional Escoteira 
serão feitas, exclusivamente, por meio deste formulário eletrônico até às 9h45min. de 20 
de março de 2022.

Candidaturas a Delegados(as) Regionais à Assembleia Escoteira Nacional serão feitas, 
exclusivamente, por meio de inscrição individual, por este formulário eletrônico, até 1 
(uma) hora antes do início da Reunião Ordinária, objeto deste edital de convocação. Os(as) 
candidatos(as) devem estar cientes que o referido evento (Assembleia Nacional Escoteira de 
2022) poderá ser realizado de forma presencial.

https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP
https://forms.gle/ZbWRTwX7KyesGjKh7
https://forms.gle/ZbWRTwX7KyesGjKh7
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Candidaturas à Direção Regional, Comissão de Ética e Disciplina Regional e Comissão 
Fiscal Regional  serão feitas, exclusivamente, por este formulário eletrônico disponível até 
15 (quinze) dias antes do início da sessão em que se proceder a eleição, neste caso o limite 
será às 23h59min do dia  05 de março de 2022

Fórum Regional de Jovens Líderes

Conforme os editais de convocação, as Candidaturas à Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário podem ser enviadas através deste formulário eletrônico até às 23 horas e 59 
minutos de 17 de março de 2022. Após esse prazo, somente serão aceitas manifestações 
para composição da Mesa Diretora dos Trabalhos em momento específico da Plenária.

A Comissão de Escrutínio do XX Fórum Regional de Jovens Líderes será eleita durante 
a sessão Plenária, após a eleição da Mesa Diretora, contando com 03 (três) integrantes. As 
candidaturas podem ser encaminhadas até 1 (uma)  hora antes do início da plenária, através 
deste formulário eletrônico.

As candidaturas de Delegados(as) Regionais ao Fórum Nacional de Jovens Líderes serão 
feitas, por meio de inscrição individual, por este formulário eletrônico, até 1 (uma) hora antes 
do início da Sessão Plenária. Os(as) candidatos(as) devem estar cientes que o referido evento 
(Fórum Nacional de Jovens Líderes de 2022) poderá ser realizado de forma presencial. Após 
esse prazo, somente serão aceitas manifestações em momento específico da Plenária.

Serão recebidas candidaturas aos cargos de Coordenadores(as) do Núcleo Regional de 
Jovens Líderes através deste formulário eletrônico até às 23h59min do dia 12 de março de 
2022, para divulgação prévia nas mídias da Rede de Jovens Líderes - SP. Após o prazo, será 
possível ainda candidatura durante o processo de eleição, em momento especificado no 
edital do FRJL.

Para te auxiliar tanto para a reunião da Assembleia Regional Escoteira, quanto para o 
Fórum Regional de Jovens Líderes, você encontrará neste link acesso a documentos de 
orientações, apoio, credenciamento e muito mais.

Para mais informações, você também pode entrar em contato com:

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

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.

https://forms.gle/ZbWRTwX7KyesGjKh7
https://forms.gle/CkWET47BDutLKYNs7
https://forms.gle/CkWET47BDutLKYNs7
https://forms.gle/CkWET47BDutLKYNs7
https://linktr.ee/ARE_2022
http://eventos.sp@escoteiros.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp
https://www.facebook.com/jovenslideressp

