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1. Apresentação
O Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto, por resolução da Assembleia
Geral da ONU em 1999, foi criado em resposta à recomendação da Conferência Mundial de
Ministros Responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de Agosto de 1998.
O Escotismo é um movimento de educação não formal, apartidário, que tem como principal
foco de suas ações o atendimento à Juventude Brasileira, buscando a partir da experiência
proporcionada pelo seu programa educativo, o desenvolvimento do caráter, ajudando-os a realizar
de suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, na promoção
de cidadãos participantes, úteis e transformadores em suas comunidades, conforme definido
pelo seu Projeto Educativo.
A Semana Nacional de Envolvimento Juvenil (SNEJ) é uma iniciativa da área de Capacitação de
Lideranças (Gestão de Adultos) e uma resposta institucional dos Escoteiros do Brasil ao Dia
Internacional da Juventude.
O evento acontece entre os dias 10 e 14 de agosto e tem o objetivo de trabalhar temas relevantes à
juventude brasileira, para debater questões como: Onde estamos quando falamos de envolvimento
juvenil? Aos jovens, como protagonizar mudanças e quem são nossas referências quando falamos
em protagonismo? Como se envolver de forma ativa nas causas que acreditamos?

2. Dinâmica do Evento
Todas as dinâmicas ocorrerão através de salas na plataforma Zoom. Sexta Feira (07/08/2020)
todos inscritos receberão via e-mail os links das chamadas. Em cada horário, o(a) participante
deve acessar o link da sessão.
Solicitamos o ingresso nas salas através do link com pelo menos dez (10) minutos de antecedência.
A programação especial do Dia Internacional da Juventude está sendo organizada pela equipe do
Dia Internacional da Juventude (IYD) em conjunto com as organizações parceiras do Conselho
do IYD. A programação desse dia será composta por lives e debates em fóruns, e não será pelas
salas do Zoom.

3

Semana Nacional de Envolvimento Juvenil
Boletim 2 - Programação
Versão 1

Horário

10 de agosto, segunda-feira

Política Mundial de Envolvimento Juvenil

18h - 19h
19h - 19h30
19h30
20h30

11 de agosto, terça-feira

Cerimônia de Abertura
Painel: “Como e o que você pode fazer
para gerar impacto positivo?
Mesas Temáticas

20h30 - 21h Conclusões das Mesas Temáticas

Diálogo entre gerações

Horário

12 de agosto, quarta-feira

10h - 21h

Programação Especial Dia Internacional da Juventude

Horário

13 de agosto, quinta-feira

14 de agosto, sexta-feira

19h - 20h

Juventude e
Mercado de Trabalho

Sessão de Encerramento

20h - 20h30

Lançamento do Banco de
Oportunidades

Cerimônia de Encerramento

O dia 12 terá atividades durante o dia inteiro, com temática “Como os jovens brasileiros vêm mudando
o Brasil?”, e foco em cada período o impacto jovem nos níveis: nacional e global, comunitário e
local. A atividade do dia 12 terá inscrição específica, porém todos os inscritos na SNEJ estarão
automaticamente inscritos nesta atividade. Mais detalhes da programação do dia 12 serão divulgadas
em breve.

3. Formulário Mesas Temáticas
A programação de segunda feira (10/08) terá três Mesas Temáticas que ocorrerão simultaneamente,
com objetivo de discutir o Envolvimento Juvenil na instituição nos seguintes âmbitos:
• Adultos no Movimento Escoteiro
• Desenvolvimento Institucional
• Programa de Jovens
Cada participante poderá participar de apenas uma (1) mesa. Através do formulário disponível em
bit.ly/snejmesastematicas você pode escolher a sua Mesa Temática. A sessão de conclusões
nesse mesmo dia será com todos os participantes.
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4. Inscrição
4.1 Forma de Inscrição: Os registrados nos Escoteiros do Brasil devem inscrever-se pelo Paxtu.
O público externo deverá inscrever-se por meio do formulário disponível em bit.ly/snejinscricao
4.2 Taxa de Inscrição: O pagamento de taxa de inscrição da SNEJ é opcional, no qual você pode
contribuir para a realização de um evento sustentável. Caso possa realizar a sua contribuição,basta
acessar os links abaixo. Os valores sugeridos para inscrição são R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00 ou
R$ 20,00.
R$ 5,00 - pag.ae/7W9__aG9r
R$ 10,00 - pag.ae/7W9__tk-t
R$ 15,00 - pag.ae/7W9__JEjr
R$ 20,00 - pag.ae/7W9__ZDNK
4.3 Data Limite de inscrição: As inscrições devem ser realizadas até o dia 1 de agosto de 2020.

5. Mais Informações
Clique aqui e confira o Boletim 1 com todas as informações gerais e de inscrição. Os
procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br.

Melissa Wilm
Coordenação do Evento

Celso Menezes
Diretor Nacional de Métodos Educativos

Rafael Macedo
Presidente dos Escoteiros do Brasil
Curitiba, 21 de julho de 2020

