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Apresentação 
 
O mundo está mais conectado do que nunca. Especialmente nesse momento de distanciamento 
social, as pessoas estão usando as plataformas digitais para aprender, encontrar trabalho, mostrar 
seu talento e fortalecer suas relações. No Movimento Escoteiro não está sendo diferente, estamos 
adaptando nossas atividades a essa nova realidade, mas sem deixar de perder nossas 
características fundamentais e os elos de fraternidade que nos unem como irmãos escoteiros. 
Por este motivo, e para manter nossos laços de fraternidade mais fortes, realizaremos atividades 
mensais por ramo, com a ideia de nos manter unidos, aprender, nos divertir, rever e fazer novos 
amigos.  
Serão atividades de curta duração, realizadas à distância, com característica de “atividade de 
sede”, só que nesse caso a sede será o ambiente virtual, para Escoteiros de todo o Brasil.  

 
Programa da atividade 
 
As atividades serão específicas para jovens, realizadas por ramo, conforme agenda abaixo: 

• 12 de junho (sábado) - das 9h às 11h (manhã) – Atividade para o Ramo Escoteiro. 
• 12 de junho (sábado) – das 13h30 às 15h30 – Atividade para o Ramo Lobinho 
• 12 de junho (sábado) – das 16h às 18h – Atividade para o Ramo Sênior. 
• 12 de junho (sábado) – das 16h às 18h – Atividade para o Ramo Pioneiro. 
 
Inscrições 
 
Para se inscrever basta você estar com seu registro escoteiro de 2021 em dia e realizar sua 
inscrição no Paxtu. Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado 
por ele.  

As inscrições são GRATUITAS, mas as VAGAS SÃO LIMITADAS. 

As inscrições vão até o dia 09/06 

Não perca a oportunidade, acesse o Paxtu e garanta já sua inscrição. 

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. 
 
Informações complementares  
 
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em contato pelo email 
eventos@escoteiros.org.br 
 


