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Apresentação

Depois de quase dois anos longe dos amigos, das atividades e da natureza, os escoteiros 
de todo o Brasil estão finalmente retomando suas práticas gradativamente.  

Por isso, o Tema Anual de 2022 dos Escoteiros do Brasil foca não só na retomada das 
atividades e da vida ao ar livre – onde o método escoteiro é verdadeiramente aplicado 
– mas também enfatiza o retorno ao estilo de vida praticado por todos aqueles que 
compreendem a verdadeira essência do escotismo. 

O Movimento Escoteiro é fundamentado na vida em equipe, nas interações entre os 
jovens e nas relações que estes constroem com o meio ambiente, a natureza e o mundo 
ao seu redor.  Por isso a necessidade de voltarmos a discutir estes temas, planejar e 
executar atividades presencialmente.

Onde?

Campus do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
Praça Marechal Eduardo Gomes, nº. 50, Vila das Acácias, São José dos Campos/SP.

Acesso pela Portaria do DCTA: https://goo.gl/maps/MmzIl

Credenciamento

Após passar pela Portaria, dirigir-se ao Salão Negro do ITA para o
Credenciamento: https://goo.gl/maps/Jw2U9
(ver marca “Pró-Reitoria de Pós-Graduação e...”) 
Passando pela portaria do DCTA, virar à esquerda na primeira rotatória, em seguida virar à 
direita na primeira rua, seguir até o Auditório e Biblioteca (à esquerda).

24 e 25 de setembro de 2022 (sábado e domingo) 
 
Sábado: Check-in das 8h às 9h50 
Abertura prevista às 10h e encerramento previsto as 19h
Encontro de Gilwell: abertura prevista às 19h e encerramento previsto as 20h 
 
Domingo: abertura prevista às 8h e encerramento previsto as 12h10.

Quando?

https://goo.gl/maps/MmzIl
https://goo.gl/maps/Jw2U9
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Programação Prevista:

Horário Duração Atividade

08:00 120 min Credenciamento e Coffee Break

10:00 30 min Abertura Solene

10:30 60 min Mesa Redonda: Renascer do velho 
normal
(De volta à nossa natureza)

11:30 30 min Discussão em pequenos grupos

12:00 120 min Almoço

14:00 130 min 2 rodadas de oficinas, cada uma de 
60 min com rotação de 10 min

16:10 30 min Coffee Break

16:40 70 min 1 rodada de oficinas

17:50 70 min Prêmio Walter Dohme

19:00 60 min Reunião de Gilwell

Horário Duração Atividade

08:00 30 min Abertura

08:30 130 min 2 rodadas de oficinas, cada uma de 
60 min com rotação de 10 min

10:40 30 min Coffee Break

11:10 70 min 1 rodada de oficinas

12:10 30 min Encerramento

Sábado:

Domingo
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Bases

Temas

Serão 12 oficinas temáticas distribuídas nos dois dias do evento.  

Cada participante fará a escolha de 6 temas, sendo a participação em 3 oficinas
no sábado e mais 3 oficinas no domingo. 

Os temas serão escolhidos através de um Formulário do Google que será disponibilizado 
pela organização do Congresso, via e-mail e devem ser respondidos no período de 
29/08/2022 a 05/09/2022.

1. Como o escotismo pode fortalecer a igualdade com pessoas de diferentes realidades. 
Vivemos em um mundo com diferentes idades, crenças, culturas, classes sociais, 
gêneros e raças. O movimento escoteiro é conhecido por sua fraternidade mundial sem 
distinção ou discriminação. O conceito desta oficina é entender as diferenças e refletir 
como o escotista pode lidar e respeitar as diferenças em sua UEL. Com foco principal em 
dificuldades cognitivas, diferenças socioculturais e diferenças de gênero. 

2. Como o Escotismo pode atender a necessidade de agregação e formação de hábitos 
dos jovens sem prejuízo do livre arbítrio e desenvolvendo o pensamento crítico? 
A sociedade de hoje sofre grande influência das mídias sociais gerando opiniões coletivas 
que podem impactar na perda da sua tomada de decisão, principalmente nos jovens. A 
oficina procura gerar uma reflexão sobre como a vida em equipe e o fortalecimento do 
protagonismo juvenil, dentro do movimento escoteiro, auxiliam o desenvolvimento do 
pensamento crítico e da autonomia. 

3. Como a educação escoteira contribui às finalidades sociais. 
A oficina abordará as necessidades das comunidades atuais em diferentes cenários e 
como o escotismo pode trazer benefícios para as diversas comunidades do entorno das 
UELs.  

4. Como a área de desenvolvimento espiritual pode contribuir para desenvolver nas 
pessoas uma visão de mundo, mais ampliada, para que elas possam encontrar sentido 
para suas vidas? 
Escotista vai trazer a visão de Espiritualidade do Movimento Escoteiro segundo a visão de 
Baden Powell. 
Compreensão e respeito às diferentes religiões, o que nos une é muito maior que o que 
nos separa. Observação da Espiritu alidade na Natureza. 
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5. Relações entre o convívio com a natureza e as seis áreas de desenvolvimento. 
Os benefícios ao ser humano com a conexão à natureza em diversos aspectos do seu 
desenvolvimento. Como as vivências de jogos e atividades práticas e criativas nas seis  
áreas de desenvolvimento praticadas ao ar livre cumprem com essa missão. 

6. Como o método escoteiro incentiva a inovação e a criatividade durante toda a sua 
existência? 
A criatividade é uma inteligência e que pode ser desenvolvida por meio da oferta de 
referências, exercícios e desafios o que leva à inovação em diversas áreas. A oficina 
abordará como o Método Escoteiro contribui com o desenvolvimento da criatividade e 
provoca a inovação. Focando principalmente na inovação e criatividade dos escotistas. 

7. Como o movimento escoteiro pode conversar com o novo mundo tecnológico? 
Conceitos históricos da 4 ª revolução industrial que levaram às tecnologias avançadas 
como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem 
entre outras, mudaram e mudarão as formas de produção, serviços, consumo e 
relacionamentos. Dentro desse universo as técnicas mateiras, jogos e atividades ao ar 
livre continuam sendo motivadoras, úteis e educacionais, a oficina discorrerá como elas 
podem conviver com esses recursos tecnológicos aumentando o seu potencial. 

8. A visão de Baden Powell na criação do Escotismo. Como é possível contribuir com as 
competências globais e culturais por meio das atividades escoteiras. 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define as competências e 
conhecimentos essenciais que deverão ser oferecidos a todos os estudantes brasileiros. 
A história do escotismo em São Paulo, no Brasil e no mundo demonstra estar alinhada 
a esses conceitos e a base trabalhará em atividades práticas de conexão entre as 
competências gerais da BNCC e as atividades escoteiras. 

9. O desenvolvimento de jovens e adultos através das competências. 
A aprendizagem por meio de competências é o meio para a descoberta de suas 
potencialidades e seu uso para a formação social, profissional e pessoal. A base 
irá discorrer sobre as competências inseridas da Progressão do Jovem, Rotas de 
Aprendizagem e Fechamento de Nível. 

10. Como a liderança exercida no escotismo nos diversos níveis é capaz de contribuir 
com um cidadão e uma sociedade melhor. 
A liderança vista como uma jornada pessoal constituída por um conjunto de habilidades 
que promove o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal das interrelações e o 
desenvolvimento da equipe por meio da mobilização de forma positiva e ética. 

11. Como o Escotismo faz a Captação de Recursos? 
As organizações sem fins lucrativos devem desenvolver um sistema eficiente de captação 
de recursos a fim de alcançarem os fins a que se propõem, para isso são necessárias 
ferramentas dentro de métodos e processos bem estruturados. A base irá discorrer sobre 
essas práticas, troca de experiências, projetos e parcerias. 

12. Valorização do Voluntário e das suas Famílias 
Como a gestão de voluntariado permite obter uma maior adesão, permanência e 
eficiência para a formação de uma sociedade igualitária e justa. As famílias que compõem 
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a comunidade escoteira são a base para a captação de jovens e adultos, e o seu acolhimento 
e gestão é a base para a solidez da UELs, fazendo parte dela o sistema de condecorações 
escoteiras, que será bordado nessa base.

Procedimentos não previstos

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

Realização

- Diretoria Regional de Métodos Educativos: Luciana Timoszczuk e Marcia Vieira
- Coordenação de Estudos Escoteiros: Vania Dohme

Informações gerais

- Dúvidas sobre programa do evento:
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Métodos Educativos 
E-mail: metodos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500
- Dúvidas sobre inscrições do evento, boleto e devoluções
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.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 
FacebookFacebook  

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

Luciana Timoszczuk
Diretora de Métodos Educativos

Região de São Paulo

Gimirson Moura 
Diretor de Eventos

Região de São Paulo

Organização

- Diretoria Regional de Eventos: Gimirson Moura e Leonardo Pereira
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