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PROGRAMAÇÃO E SCOUTALKS! 

 O Congresso Nacional Escoteiro é um momento de encontro e intercâmbio das lideranças es-
coteiras do nosso país. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de compartilhar 
experiências e debater questões pedagógicas e estratégicas da instituição, dentro de um am-
biente de fraterna convivência, visando contribuir com melhores práticas para os Escoteiros do 
Brasil. 

A 26ª edição do Congresso Nacional Escoteiro acontecerá entre os dias 31 de outubro e 2 de 
novembro de 2020 (sábado a segunda-feira). Saiba como participar no boletim 1 do evento ht-
tps://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CONGRESSO-BOLETIM-1.pdf). 

A seguir, apresentamos a programação prevista para os três dias do Congresso, que neste ano, 
por conta da pandemia de COVID-19, será realizado totalmente em formato online (as instru-
ções para acesso às atividades serão enviadas aos inscritos até uma semana antes da data de 
realização do evento).  

1. PROGRAMAÇÃO PREVISTA   (sujeita a alterações sem aviso prévio) 

31 DE OUTUBRO (SÁBADO)
Horário Atividade Ementa

19:30-20:00 Cerimônia de abertura 
Apresentação do panorama geral do evento e 

boas-vindas aos participantes

20:00-21:00
Painel de abertura:  
Líderes do Futuro 

Com base no tema anual dos Escoteiros do 
Brasil para 2020, “Líderes do Futuro”, serão 

feitas reflexões sobre como os jovens podem 
impactar positivamente a sociedade na qual 

estão inseridos
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1º DE NOVEMBRO  (DOMINGO)
Horário Atividade Ementa

08:30-10:00 
Os ODS e o Programa 

Educativo 

Capacitação para a utilização de ferramen-
tas do Programa Educativo dos Escoteiros do 
Brasil na abordagem dos ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 

08:30-10:00
Política Nacional de Envolvi-

mento Juvenil 

Apresentação da Política Nacional de Envolvi-
mento Juvenil dos Escoteiros do Brasil e seus 

principais conteúdos

08:30-10:00 Governança Institucional
Apresentação do documento sobre Gover-

nança Institucional dos Escoteiros do Brasil e 
orientações sobre a sua utilização

08:30-10:00
Programa de Integridade e 

Gestão de Riscos nas práticas 
dos Escoteiros do Brasil

Apresentação de conceitos e boas práticas 
para a Gestão de Riscos nos Escoteiros do 

Brasil
10:00-10:30 INTERVALO INTERVALO

10:30-12:00
Política Nacional de Diversi-

dade e Inclusão

Apresentação dos avanços do grupo de traba-
lho sobre Diversidade e Inclusão dos Escotei-
ros do Brasil e realização de grupo focal sobre 

o assunto

10:30-12:00
Marco de Referência da Insíg-

nia de Madeira
Apresentação da nova versão do documento 
de referência sobre a Insígnia de Madeira (IM)

10:30-12:00 Comunicação Não-Violenta 
Reflexão sobre a importância da Comunicação 

Não-Violenta (CNV) em espaços educativos

10:30-12:00
Política Nacional de Proteção 

Infantojuvenil

Apresentação do plano de trabalho do proces-
so de atualização da Política Nacional de Pro-
teção Infantojuvenil dos Escoteiros do Brasil

12:00-13:30 INTERVALO PARA O ALMOÇO INTERVALO PARA O ALMOÇO

13:30-15:00
Comunicação para Unidades 
Escoteiras Locais e Regiões 

Escoteiras

Capacitação para comunicadores escoteiros 
dos níveis Local e Regional auxiliarem no cres-

cimento dos Escoteiros do Brasil 

13:30-15:00
Gestão de Projetos e Unida-

des Escoteiras Locais 

Reflexões sobre como a Gestão de Projetos 
pode ser uma importante aliada no processo 
de desenvolvimento de Unidades Escoteiras 

Locais 

13:30-15:00
Projeto Educativo dos Esco-

teiros do Brasil

Apresentação do Projeto Educativo dos Esco-
teiros do Brasil, seus principais pontos e sua 

aplicabilidade no dia a dia da organização

13:30-15:00
Saúde mental em tempos de 

pandemia

Roda de conversa sobre as condições e prá-
ticas saudáveis para a manutenção da saúde 

mental em tempos de pandemia
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15:00-15:30 INTERVALO INTERVALO

15:30-17:00
A pandemia e o Terceiro 

Setor

Reflexão sobre como as organizações do Ter-
ceiro Setor têm se reinventado no período de 

pandemia, explorando novos recursos e possi-
bilidades para atender seus objetivos

15:30-17:00
Contabilidade para Unidade 

Escoteira Local
Discussão de fluxos e processos de Contabili-

dade para Unidades Escoteiras Locais

15:30-17:00 Formação de Dirigentes

Apresentação do trabalho desenvolvido pela 
Equipe Nacional de Formação de Dirigentes 

dos Escoteiros do Brasil e seus próximos pas-
sos

15:30-17:00 Diálogo Intergeracional 

Discussão sobre o desenvolvimento de re-
lações saudáveis e a necessidade do diálogo 
entre as diversas gerações que compõem os 
Escoteiros do Brasil, em benefício de seu de-

senvolvimento
17:00-17:30 INTERVALO INTERVALO

17:30-19:15 ScoutTalks!
Falas inspiradoras sob a temática “Habilida-

des, Competências e Desafios para a Terceira 
Década do Século XXI”

2 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)
Horário Atividade Ementa

08:30-11:00 Seminário de Crescimento 
Apresentação das ações e necessidades dos 

Escoteiros do Brasil sobre a temática do Cres-
cimento 

08:30-11:00
Seminário de atualização do 

Programa Educativo 

Apresentação das tendências e estudos so-
bre a atualização do Programa Educativo dos 

Escoteiros do Brasil 

08:30-11:00
Encontro Nacional de 

Formadores

Sondagem e capacitação sobre a aplicação 
do conceito de Formação, com enfoque em 

competências, nas iniciativas formativas dos 
Escoteiros do Brasil

08:30-11:00 Seminário de Comunicação

Apresentação do plano nacional de comunica-
ção dos Escoteiros do Brasil e de ferramentas 
de comunicação, e discussão de estratégias 

que auxiliem Unidades Escoteiras Locais e Re-
giões Escoteiras a usarem a comunicação para 

seu crescimento
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2. ORIENTAÇÕES SOBRE O SCOUTTALKS!
O Congresso Nacional Escoteiro é um espaço para intercâmbio de ideias e inovações relacio-
nadas ao desenvolvimento de líderes para o futuro para a construção de um mundo melhor. 
Durante o evento, além dos temas tratados nas oficinas previstas, os Escoteiros do Brasil 
promoverão o ScouTalks!, apresentações inspiradoras sob a temática “Habilidades, Compe-
tências e Desafios  para a  Terceira Década do Século XXI”.  

O  ScouTalks! será realizado das 17:30 as 19:15 do dia 1º de novembro de 2020, e será com-
posto por apresentações, de até 15 (quinze) minutos, relacionadas à temática proposta. 

Os interessados em se apresentar durante o ScouTalks! deverão: 
• Estar com seu registro escoteiro válido
• Estar inscrito no Congresso Nacional Escoteiro 2020 
• Enviar até às 23:59 (horário de Brasília) do dia 23 de outubro de 2020 e-mail para  
adultos@escoteiros.org.br com o link de vídeo (de até 3 minutos de duração) com um breve 
resumo sobre a sua proposta de apresentação no ScouTalks! 

 A seleção das propostas apresentadas é de competência do comitê organizador do evento 
e a publicação dos proponentes selecionados para apresentação no ScouTalks! será feita em 
boletim específico. 

Os proponentes selecionados receberão o suporte e a orientação necessária para a prepara-
ção de suas apresentações nos moldes previstos para o ScouTalks! 

 3. MAIS INFORMAÇÕES 

Informações complementares sobre o evento podem ser solicitadas ao setor de eventos do 
Escritório Nacional, pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br ou pelo telefone (41) 3353-4732. 

Curitiba-PR, 13 de outubro de 2020. 

Rafael Rocha de Macedo  
Diretor Presidente da União dos 

Escoteiros do Brasil


