
 

 

Coordenação Regional de Mundo Melhor 

 

1. Objetivo da pasta 

Responsável por alinhar todos os programas e iniciativas da plataforma “Better 
World” na Região Escoteira de São Paulo. A iniciativa Mundo Melhor possui um conjunto 
de programas coordenados, campanhas, apelos à ação, parcerias e eventos projetados 
para desenvolver as competências dos jovens para se tornarem cidadãos ativos globais, 
agindo em torno de questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A estrutura 
do Mundo Melhor atua em consonância com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU). Juntas, todas as iniciativas, eventos e 
parcerias do Mundo Melhor se tornaram oportunidades de aprendizado para os jovens 
de todos os Ramos do Movimento Escoteiro, além de produzirem impacto positivo em 
suas comunidades. 

A pasta, criada em 2019 na Região Escoteira de São Paulo, trabalhou de forma 
transversal para trazer o alinhamento institucional para a Região, Distritos e UELs. 

Trabalharam dentro do escopo da equipe durante a gestão as seguintes equipes: 
Diversidades, Envolvimento Comunitário, Escoteiros do Mundo, Inclusão, Meio 
Ambiente, Mensageiros da Paz, Vida Saudável e o Projeto 1000 Hortas. 

 
2. Principais realizações 

- Rodas de Conversas em Distritos e UELs sobre Diversidades e Inclusão; 

- Formulário sobre necessidades e acessibilidade para eventos e cursos comunicação 
acessível; 

- Apoio constante as dúvidas nos e-mails em especial sobre acolhimento e 
acessibilidade; 

- Conquista do Selo Municipal dos Direitos Humanos e Diversidades (2020 e 2021); 

- Campanha Mensageiros da Paz: “Juntos pela baixada”; 

- Blog do Voluntário - Sempre na aplicação da UEL: Mais de 10 textos sobre diversos 
temas trabalhados pelas pastas. 

- Inclusão de acessibilidade em Libras em lives e vídeos da Região; 

- Fluxograma: Caminho para o Reconhecimento Escoteiros do Mundo; 

- Lives: Setembro Amarelo - Valorização da Vida (364 visualizações) / Direitos Humanos 
e o Escotismo (191 visualizações); 



 

 

- Conversas Temáticas com Núcleo Regional de Jovens Líderes: Mundo Melhor; Vida 
Saudável; Diversidades e Inclusão; Escoteiros do Mundo e Mensageiros da Paz; 
Importância da Inclusão no Escotismo; Envolvimento Comunitário (totalizando mais de 
180 inscritos em todas as Conversas Temáticas com Mundo Melhor). 

- Participação nos eventos: Congresso Escoteiro, Encontro Regional de Jovens Líderes, 
Cursos sequenciais, Encontro Regional de Formadores; 

- Projeto 1000 Hortas (realizado por dois anos com apoio da Fundação Cargil): O Projeto 
trabalhou as temáticas de Educação Ambiental e Alimentação Saudável, realizando 
diversas atividades como mais de 20 oficinas em Distritos e UELs, plantio de hortas, 
totalizando 1.090 hortas plantadas, parcerias com a comunidade, inserção de refeições 
saudáveis em atividades e eventos, cardápios inclusivos, lives informativas, distribuição 
de mais de 15.000 sementes e elaboração do livro de receitas "Tempero Escoteiro - Livro 
de Receitas Saudáveis". As atividades e ações do projeto foram realizadas em cerca de 
133 municípios, atingindo 100% dos nossos Distritos Escoteiros envolvendo mais de 
28.000 crianças, jovens e adultos. 
 
3. Eventos em destaque 

- Capacitação Mensageiros da Paz e Escoteiros do Mundo (34 inscritos); 

- Capacitação Regional de Acessibilidade e Inclusão (30 inscritos); 

- Capacitação de audiodescrição (30 inscritos); 

- Capacitação Leave no Trace (25 inscritos); 

- Oficina Escoteiros do Mundo (41 inscritos) / Live Oficina (288 visualizações); 

- Curso técnico de inclusão e acessibilidade (22 inscritos); 

- Seminário Por Dentro de Mundo Melhor (89 inscritos); 

- Conferência Regional de Meio Ambiente (130 inscritos); / Live: Painel de abertura (386 
visualizações) / Live: Palestra Magna – Educação ambiental no contesto não-formal 
(202 visualizações) / Live: Soluções ativas para os problemas ambientais (226 
visualizações) 

- Conferência Regional de Diversidades (105 inscritos) / Live: Painel de abertura (372 
visualizações); 

- 6º MutEPT 2021 – Inclusão Socioeconômica / Roda de Conversa: Escotismo para todos 
– inclusão sob um novo olhar (62 inscritos) / Live: Isenção de Registro e casos de 
sucesso (361 visualizações) / Live: Escoteiros com Deficiência, é possível (257 
visualizações); 

- 7º MutEPT 2022 (em andamento) – Inclusão de pessoas com deficiência (com Live: A 
importância da acessibilidade comunicacional e digital). 


