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O QUE?

 O Treinamento Nacional de Lideranças (TNL) apresenta aos interessados em participar 
desta capacitação a oportunidade de aprender sobre liderança, trabalho em equipe, gestão de pro-
jetos, impacto social e desenvolvimento pessoal. Além, é claro, de fazer novos amigos e conhecer 
escoteiros de outras regiões do Brasil. O TNL terá módulos de capacitações teóricas, atividades 
práticas, convidados externos e internacionais e desafios surpresas que serão revelados durante o 
evento. Fique atento aos próximos boletins!

 O evento é destinado a associados que tenham de 18 a 30 anos incompletos, regis-
trados nos Escoteiros do Brasil para o ano de 2021. Eventuais interessados na participação deste 
evento com idade superior a informada acima poderão ocupar as vagas remanescentes, que serão 
distribuídas após o encerramento do prazo de inscrição regular.

 Para o evento, esperamos participantes interessados em aprender mais sobre liderança, tra-
balho em equipe, interessados em gerar impacto positivo ao seu redor e que queiram propagar para 
suas realidades os conhecimentos obtidos no TNL. 

ONDE?

 On-line - Cada um na sua casa!
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QUANDO?

 A capacitação possui duração de um mês, com encontros semanais aos sábados pela manhã, 
com atividades paralelas entre eles. Os encontros semanais serão gerais, enquanto as atividades 
paralelas serão realizadas em grupos menores (mais informações nos próximos boletins):

       

               *Os horários de realização dos encontros serão divulgados nos próximos boletins.

QUEM PODE PARTICIPAR?

 Pioneiros, escotistas e dirigentes, de 18 a 30 anos de idade, com registro escoteiro válido.

COMO SE INSCREVER?

 Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 1º de abril de 2021 até 
às 23h59 do dia 10 de maio de 2021.

 Vagas ilimitadas.

Abertura

Atividade

Encontro 2

Encontro 3

Encontro 4 e Encerramento

04/06/21

05/06/21

12/06/21

19/06/21

26/06/21

Data

Encontro 1



QUANTO?

 R$ 25,00 (vinte e cinco reais) – taxa de inscrição

Distribuição dos custos:

           *Os distintivos serão enviados diretamente para o endereço de correspondência da Unidade Escoteira Local do participante.
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Taxas bancárias / Custos administrativos e operacionais

Servidor e sistemas para operacionalização do evento

Contigência

R$ 7,00

R$ 6,00

R$ 10,00

R$ 2,00

1 distintivo* + frete



PROGRAMAÇÃO PREVISTA
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04/06

07 a 11/06

14 a 18/06

14 a 18/06

05/06

12/06

19/06

26/06

Abertura

O que é ser líder? & Estágios de Desenvolvimento de Equipes 

Reconhecendo oportunidades & A importância da articulação

Organização de Tempo

Comunicação não-violenta & Comunicação na era digital /  
Comunicação efetiva   

Resolução de conflitos & Como lidar com pessoas difíceis

O papel da educação não-formal na sociedade & ODS

Gestão de Projetos 2

Política Nacional de Envolvimento Juvenil & RNJL / 
Política Nacional de adultos no Movimento Escoteiro

Gestão de Projetos 1

Tomada de decisão & Decisões entre dilemas éticos

Banca final de apresentação

Encerramento

Atividade paralela

Atividade paralela

Atividade paralela



DÚVIDAS E MAIS INFORMAÇÕES

 Em caso de dúvidas ou informações complementares sobre a capacitação, entrar em contato 
com a área de Gestão de Voluntariado do Escritório Nacional: voluntariado@escoteiros.org.br 

     Curitiba/PR, 29 de março de 2021.
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Rafael Macedo
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Celso Menezes
Diretor de Métodos Educativos

Escoteiros do Brasil 

Lucas Lahoni S. R. Arcega                                                           
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Melissa Wilm
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