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Apresentação
O Voluntariando é uma iniciativa dos Escoteiros do Brasil que tem o objetivo de oferecer um 
espaço de capacitação e intercâmbio de experiências sobre a participação dos adultos no Mov-
imento Escoteiro.

Durante o evento serão oferecidos temas pertinentes à atuação de adultos que atuam no nível 
local, regional e nacional, formando assim o maior encontro de adultos do escotismo no Brasil!

Quando?
O evento será realizado nos dias 24 e 25/07 de 2021. 

Programação 
O Voluntariando é mais do que uma sequência de webinars e oficinas, é um espaço compar-
tilhado no qual cada um dos voluntários terá acesso à um pacote de ferramentas para a sua 
atuação. O evento contará com os seguintes módulos: 

Cerimônia de Abertura: Momento de boas-vindas e interação entre novos e velhos amigos no 
Movimento Escoteiro

Entendendo o Método Escoteiro: Um espaço de estudo e aprofundamento sobre os pontos 
do Método Escoteiro desde a visão atualizada de sua redação a partir da última Assembleia 
Escoteira Nacional. 

Central Voluntariando: Local interativo no qual os participantes terão acesso à materiais, 
notícias, mural de interação, espaço livre para debates e a participação em comunidades de 
aprendizagem

Andragogia Escoteira: Blocos de sessões, com temas diversos e ligados à realidade da atuação 
de adultos no nível local, regional e nacional, com propostas práticas com o objetivo de ofertar 
ferramentas úteis para o dia a dia de suas atuações.

Espaço do Colecionador – Cobras: Um espaço aberto durante todo o dia 24/07 (sábado) para 
interessados em cultura e colecionismo escoteiro! Exposições, palestras, informações e troca 
de distintivos estarão disponíveis aqui!
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Encontros e Conversas: Neste momento todos os participantes do Voluntariando terão a 
oportunidade de realizar aquela conversa ao pé do fogo tão importante e amada por nós esco-
teiros. Vamos contar histórias, rir e se emocionar, unidos pela Fraternidade Mundial Escoteira.

A programação detalhada será apresentada no boletim 2. 

Participação
O evento é destinado a membros adultos da União dos Escoteiros do Brasil, que estejam vin-
culados a uma Unidade Escoteira Local e que estejam ativos no Movimento Escoteiro, com a 
obrigatoriedade do Registro Institucional válido.

Inscrições
Para se inscrever você deve estar com seu registro escoteiro válido e realizar sua inscrição no 
Meu Paxtu. 

Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado por ele. 

As VAGAS SÃO LIMITADAS e as inscrições vão até o dia 18/07!

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

Taxa do Evento 
A taxa de inscrição é no valor de R$25,00 e inclui: 1 distintivo, que será enviado diretamente 
para a Unidade Escoteira Local.
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Distribuição dos custos:

Taxas bancárias / Custos administrativos e operacionais R$10,00

Kit Participante (1 Distintivo + logística de envio) R$6,00

Servidor e sistemas para operacionalização do evento R$5,00

Contingência R$4,00

TOTAL R$25,00

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 Esco-
teiro.

Procedimentos não previstos 
A coordenação do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente docu-
mento ou qualquer excepcionalidade.
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Informações complementares 
Competências relacionadas à participação no Voluntariando

Como processo contínuo de capacitação, proposto pelo Sistema Nacional de Formação, o 
Voluntariando relaciona-se integralmente com a competência essencial: Aprendizagem e 
Desenvolvimento Pessoal. Dessa forma, a participação certificada no evento é um elemento 
que colabora na validação desta competência a todos que cumprem suas Rotas de Aprendiza-
gem nas Linhas Escotista e Dirigente.

Além disso, todos aqueles que atuam na área de Adultos no Movimento Escoteiro, como ge-
stores e/ou membros das equipes regionais de formação, e que tem por parte de suas coorde-
nações a orientação para a participação em momentos de capacitação contínua e manutenção 
de suas competências, também podem aproveitar o Voluntariando como grande oportunidade 
para assim realizá-las.

Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em contato com Mar-
cos Ramacciato, pelo e-mail: voluntariado@escoteiros.org.br 

Curitiba, 17 de junho de 2021

Marcos Ramacciato
Líder de Voluntariado
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