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FÓRUNS NACIONAIS DOS RAMOS
Escoteiro, Sênior e Pioneiro

1. TRANSMISSÃO

Os Fóruns serão transmitidos pela ferramenta Zoom. Os links de acesso serão enviados por e-mail aos 
participantes, na sexta-feira, dia 11/12. Solicitamos que fiquem atentos ao recebimento deste e-mail.

2. PROGRAMAÇÃO

Abaixo apresentamos a programação resumida para cada ramo:

Ramo Escoteiro
Data: 12 de dezembro de 2020 - Sábado

Hora Atividade

8:00 Abertura 

8:35

Atualização do Programa Educativo - Parte 1
- Promessa e Lei Escoteira

- Funcionamento das Instâncias de tomada de decisão no Ramo Escoteiro
(Corte de Honra, Assembleia de Tropa, patrulhas)

10:15

Atualização do Programa Educativo - Parte 2
- Idade do ramo

- Sugestões de conteúdos não abordados no Escotismo
- Atividades de patrulha

- Marco Simbólico do Ramo Escoteiro

12:00 Almoço

13:40
Jovens e Adultos no Movimento Escoteiro

- Interação jovens e escotistas
- Interação jovens com jovens

15:35
Distintivos do Ramo Escoteiro

- Nomes, estética, layout dos distintivos

17:00 Avaliação do Fórum

17:20 Apreciação das recomendações/conclusões do fórum

17:30 Encerramento



Ramo Sênior
Data: 13 de dezembro de 2020 - Domingo

Hora Atividade

8:00 Concentração na sala / Abertura  / Avisos

9:00 Visão do Jovem sobre o Ramo e Participação Juvenil na tomada de decisão.

10:40 Visão do Jovem sobre o Ramo e Participação Juvenil na tomada de decisão.

12:10 Almoço

13:40
Progressão e Competências e Especialidades, Insígnias de Interesse Especial

e Distintivo Especial

15:40
Progressão e Competências e Especialidades, Insígnias de Interesse Especial

e Distintivo Especial

17:10 Aprovação da Carta de Recomendação do Fórum

17:30 Encerramento

Ramo Pioneiro
Data: 13 de dezembro de 2020 - Domingo

Hora Atividade

8:00 Abertura 

8:30 Programa Educativo no Dia a Dia

10:30 Faixa Etária do Ramo Pioneiro

12:00 Almoço

13:30 Banco de Oportunidades

14:00 Os Pioneiros nos processos de tomada de decisão

16:00 O Pioneiro como Adulto no Movimento Escoteiro

19:00 Recomendações / conclusões do Fórum



3. NORMAS DE ETIQUETA ONLINE

Apresentamos abaixo algumas dicas e normas para convivência durante sua participação nos Fóruns de Ramo:

1 - O Fórum é um espaço democrático, onde os jovens podem expressar suas ideias e opiniões, num 
ambiente de fraternidade e respeito. A Promessa e Lei Escoteira devem estar presentes em todo momento. 
Sob nenhuma circunstância serão permitidas posturas de desrespeito, cyberbullying, entre outras. 

2 - Teste a plataforma (Zoom) com antecedência. Procure identificar o funcionamento da ferramenta e 
suas principais características, cheque as configurações de áudio e vídeo. Importante testar também sua 
conexão de internet, para garantir que tudo esteja funcionando bem.

3 - Procure ser pontual e entrar na sala com pelo menos 10 minutos de antecedência. 

4 - A participação nos Fóruns é restrita aos jovens inscritos, portanto, não compartilhe os links de acesso. 
Isso não é legal. Pessoas não inscritas serão excluídas da sala.

5 - Estaremos numa atividade escoteira, portanto os participantes devem utilizar o vestuário/uniforme 
durante o Fórum. 

6 - Preste atenção no local de onde você fará a conexão, para que não haja interrupções. O microfone 
deve estar sempre desativado, podendo ser ligado somente quando algum dos moderadores lhe passar a 
palavra. Ao usar a palavra, sua câmera deverá estar ligada. Quando alguém estiver falando, não interrompa 
a sua fala. 

7 - Durante o Fórum esteja comprometido, evite distrações e mantenha o foco. Sua participação é muito 
importante. 

8 - Seu nome de usuário deve estar configurado com seu nome, sobrenome e estado. Exemplo: MARIA 
DA SILVA - ES.

9 - Em nenhuma hipótese compartilhe seus dados pessoais e fotos de documentos. 

4. ACESSIBILIDADE - LIBRAS

Caso você necessite de tradução para LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), solicitamos que esta condição seja 
atualizada na Ficha Médica no Meu Paxtú e informada pelo e-mail: eventos@escoteiros.org.br até o dia 8/12.

5. USO DE IMAGEM

Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na forma de 
fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com 
isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e 
digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado 
à divulgação do Movimento Escoteiro.



6. AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Todos aqueles que já se inscreveram no evento, deverão acessar o Meu Paxtu para preenchimento da Autorização 
do Responsável. 

7. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

O Comitê Organizador dos Fóruns de Ramos decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente 
documento ou qualquer outra situação excepcional.

8. MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS

Em caso de dúvidas ou informações complementares sobre o evento, entrar em contato com a área de eventos 
do Escritório Nacional:

E-mail: eventos@escoteiros.org.br  
Telefone: (41) 3353-4732

Curitiba/PR, 4 de dezembro de 2020.

Rafael Rocha de Macedo
Diretor Presidente - Escoteiros do Brasil

Celso Menezes
Diretor de Métodos Educativos  - Escoteiros do Brasil

Leonardo Giovanetti
Coordenador Fóruns Nacionais de Ramos


