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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?

1. Apresentação

O programa da Semana Nacional de Envolvimento Juvenil compreende três diferentes esferas 
de participação, conforme definido pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro

2. Programação

Nível Local
Aplicar o sistema de equipes e o método escoteiro; 
Oferecer uma experiência de liderança;
Garantir o sistema Representativo da Juventude no tomada de decisões da UEL.

Nível Institucional
Promover o empoderamento e o envolvimento dos jovens na tomade de decisões por meio 
do programa e representação dos jovens em todos os níveis. 
Garantir o envolvimento dos jovens em todas as áreas de governança e execução e encontrar 
recursos para alcançar esse objetivo.

Nível Comunitário
Contribuir através da prática do Escotismo para o desenvolvimento de Cidadãos Ativos para 
a comunidade;
Identificar as oportunidades de aprendizagem e os benefícios para a sociedade para que os 
jovens sejam os Agentes de Mudança positiva em suas comunidades.

Para participar das sessões os inscritos receberão por e-mail um link do Zoom que irá liberar 
o acesso à sala onde será transmitida a sessão em até 3 dias antes do evento. 



Semana Nacional de Envolvimento Juvenil 3
Boletim 1  - Informações Gerais
Versão 1

Data

10/08

10/08

10/08

11/08

11/08

11/08

12/08

13/08

14/08

14/08

Tema

Abertura

Mesas Temáticas:
 Áreas Estratégicas dos

Escoteiros do Brasil

Sessão de Conclusões

Política Mundial de 
Envolvimento Juvenil

Painel: “Como e o que você 
pode fazer para gerar

 impacto positivo?” 

Diálogo Entre Gerações

Dia Internacional da Juventude

Juventude e Mundo do Trabalho

Sessão de Encerramento

Cerimônia de Encerramento

Resumo

Apresentação geral do evento com 
convidados especiais

Debate sobre o envolvimento juvenil nas 
áreas de Programa Educativo, Adultos no 
Movimento Escoteiro e Desenvolvimento 

Institucional

Conclusões sobre os debates realizados

Conceitos e experiências da aplicação da 
Política Mundial de Envolvimento Juvenil no 

Movimento Escoteiro

Apresentação e conversa sobre experiências 
de participação juvenil com jovens adultos 

referência dos 3 setores da sociedade

Os desafios encontrados pelas gerações 
no desenvolvimento de relações sadias e 
promotoras de uma cultura inovadora nas 

organizações

Programação especial em celebração
 ao Dia Mundial da Juventude

Painel sobre a inserção Juvenil no mundo do 
trabalho, possibilidades e cenários

Retomada dos assuntos tratados durante 
a SNEJ, apresentando suas conclusões e 

confecção da Declaração de Envolvimento 
Juvenil.

3.1 Público Interno:  As vagas para escoteiros são permitidas para associados acima dos 18 anos, 
que estiverem devidamente registrados no corrente ano
3.2 Público Externo: O evento é aberto a todos os interessados acima dos 18 anos.
3.3 Inscrições Especiais: Casos pontuais deverão ser reportados a Coordenação do Evento pelo 
email eventos@escoteiros.org.br
 

3. Participação

A escolha da sessão mesas temáticas será realizada por meio de um formulário online a ser 
divulgado nos próximos boletins.
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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. 

4. Inscrição

Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. E para podermos ter a chance de 
envolver o maior número de jovens possível para participar dessa semana de imersão de conteúdo 
relevante, convidamos você a ser um Mobilizador! Venha fazer parte deste projeto e aumente 
sua rede de contatos!!! É só clicar no link bit.ly/mobilizadorxs e preencher os dados solicitados.

5. Mobilizadores

1. Atitudes e comportamento: eventos escoteiros são um local de encontro, intercâmbio e 
amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam respeitadas 
as normas ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão tomadas as medidas 
apropriadas que poderão, inclusive, culminar com a exclusão do participante. 

2. Apresentação pessoal: conforme Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura 
e encerramento, e sempre que solicitado pela Equipe de Organização, os associados nos 
Escoteiros do Brasil deverão utilizar o uniforme ou vestuário escoteiro.

3. Relações interpessoais: não serão permitidas atitudes ou situações que comprometam 
a integridade física, psíquica e moral dos participantes, ou sua estabilidade emocional. Os 
participantes devem manifestar respeito mútuo. Os adultos deverão respeitar a Política de 
Proteção Infanto-juvenil dos Escoteiros do Brasil, conforme previsto no Capítulo 15 de nosso 
P.O.R.

4. Uso de imagem: Os participantes cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, na forma 
de fotografias ou vídeos realizados ao longo da atividade, para fins de promoção do Escotismo 
no Brasil. Este material poderá ser utilizado em recursos gráficos e/ou digitais destinados aos 
propósitos escoteiros e à divulgação do Movimento Escoteiro.

6. Regulamento

http://bit.ly/snejinscricao 
https://pag.ae/7W9__aG9r
https://pag.ae/7W9__tk-t
https://pag.ae/7W9__JEjr
https://pag.ae/7W9__ZDNK
https://bit.ly/mobilizadorxs
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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.

Curitiba, 1 de julho de 2020

7.Informações Complementares

Melissa Wilm
Coordenação do Evento

Celso Menezes
Diretor Nacional de Métodos Educativos

Rafael Macedo
Presidente dos Escoteiros do Brasil


