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O que é o evento?

Com a pandemia de Covid-19, o mundo precisou se reinventar. Tivemos muitas lives e 
atividades online, que fizeram e ainda fazem o possível para nos manter em casa, seguros 
e entretidos.

Porém, o período se tornou excepcionalmente difícil para as pessoas com deficiência 
sensorial, que necessitam da acessibilidade e da adaptação de diversos conteúdos para que 
o entendimento das informações seja preciso, eficaz e prazeroso. 

Pensando nisso, o VII MutEPT vem com uma abordagem diferente: a da comunicação 
acessível, trazendo para a juventude a oportunidade de vivenciar Libras, braille, audiodescrição, 
tadoma e vários outros conceitos e técnicas, aprendendo a importância da acessibilidade 
em um mundo que exclui pessoas com deficiência de diversos núcleos sociais, devido a 
falta da mesma. Esperamos que seja proveitoso e agregador. Boa atividade a todos!

Quando?

 04 de março de 2022 a 17 de abril de 2022

O porquê do evento?

O evento atende o que prevê o objetivo do Plano Estratégico Regional, nos itens:
1.3.2. Orientar as UELs sobre como desenvolver projetos de impacto social e criar um sistema 
de monitoramento das ações realizadas.
1.3.4. Incentivar a adequação das UELs em acessibilidade, para que possam incluir pessoas 
com deficiência.
1.3.5. Incentivar as UELs a realizarem mais atividades junto à sua comunidade.
1.8.2. Fomentar atividades escoteiras que proporcionem o conhecimento, reflexão e respeito 
das diversidades, tais como religiosa, econômica, geográfica, de orientação sexual, de gênero, 
de etnia, de raça e pessoas com deficiência.

E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) números:
1 - Erradicação da pobreza 
4 - Educação de qualidade
10 - Redução das desigualdades 
16 - Paz, justiça e instituições fortes
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Quem pode participar?

Jovens de todos os ramos. Escotistas e Dirigentes como aplicadores e/ou participantes da 
live e Roda de Conversa.
Como cadastrar sua participação
O evento não contará com inscrições pelos participantes na seção de eventos do “Meu 
Paxtu”, de maneira que, para constar a participação na ficha do jovem, a atividade deve ser 
incluída nas “Atividades Fora de Sede” pelo escotista ou responsável pelo “Paxtu” da seção, 
seguindo os passos abaixo:
> Agenda
> Atividades Fora da Sede
> Nova Atividade - 
> Nome: MUTEPT
> Tipo: 

Onde?

Descentralizado
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Como se inscrever para a Roda de Conversa?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 00h00min do dia 03 de março 
de 2021 até às 23h59min do dia 28 de março de 2021, ou até serem preenchidas todas as 
vagas.

Limite de vagas

Evento gratuito com possibilidade de compra de distintivos via Meu Kit Escoteiro.

 Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

Período de execução das atividades: 04 de março de 2022 a 17 de abril de 2022.
Live: “A importância da acessibilidade comunicacional e digital”
04/03/2022, às 19h30.
Roda de Conversa: “Escotismo Para Todos - Atividades Acessíveis”
14/04/2022, das 19h30 às 21h30.

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 
toleradas.

Procedimentos não previstos

A organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente 
documento ou qualquer excepcionalidade

Realização

Equipe Regional de Inclusão
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Organização
Equipe Regional de Eventos

Mais informações

Informações Gerais
Equipe Regional de Inclusão
Coordenação: Luís Sonsini e Neide Watanabe
E-mail: inclusao@escoteirossp.org.br
 
Dúvidas sobre o programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4
 
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 Ramal 2

 • Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere; 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, pela página no 
Facebook Escoteiros SP.

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

