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Programação Prevista 

Dia Horário Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

8h30 Abertura

9h Módulo - Entendendo o Método Escoteiro

Módulo - Andragogia Escoteira

10h30/12h
Pergunte o que 

quiser! 
Ramo Escoteiro

Sistema Nacional 
de Formação 

Diversidades no 
Nível Local: quais 

as possibilidades?
Ciclo de Programa

Almoço

14h/15h30
Equipe de Adultos 

da UEL e 
Acolhimento

Melhores práticas 
para utilização das 

redes sociais 
na UEL

Gestão Financeira 
da UEL

Utilização do 
PAXTU ADM 

Intervalo

16h/17h30
Pergunte o que 

quiser! 
Ramo Pioneiro

Educação Sem 
Violência

Educação a 
distância e sua 
relação com a 
Formação de 

Adultos 

Espiritualidade no 
Escotismo

Intervalo

18h/19h30

Aplicação de

Atividades

Escoteiras em 
Meios Digitais

Recursos Digitais 
para Iniciativas de 

Formação
Atuação do APF 

Pergunte o que 
quiser! 

Ramo Sênior

Intervalo

19h45/21h Encontros e Conversas
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Acesso às oficinas 
O limite de acesso às oficinas é restrito à capacidade de cada uma das salas. O link de acesso a 
cada uma das atividades será disponibilizado aos inscritos, próximo a data do evento.

Dia Horário Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

8h45 Abertura

9h/10h30 Mesa Redonda: Princípios do Movimento Escoteiro

Intervalo

10h45/12h15

Radioescotismo 
aplicado ao 
Programa 
Educativo 

Avaliação de 
Equipes Regionais 

de Formadores 

Programando 
Atividades  
Educativas 

Inspiradas na 
Modalidade do Mar

Processo de 
Atualização do 

P.E. dos 
Escoteiros do 

Brasil

Almoço

13h30/15h Andragogia 
Pergunte o que 

quiser! 
Ramo Lobinho

Atividades 
Educativas inspi-

radas na 
Modalidade do Ar

Marco de Refe-
rência da 

Insígnia de 
Madeira

15h00 Encerramento
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Resumos das sessões 

Entendendo o 
Método Escoteiro

A abordagem educacional do Escotismo é implementada através 
do Método Escoteiro, um sistema educacional original que pro-
move a autoeducação, o empoderamento e o aprendizado coo-
perativo. Tal como em qualquer método educacional, o Método 
Escoteiro é o instrumento que aproxima os jovens dos aprendi-
zados que se esperam que eles adquiram.

Nessa oficina abordaremos o Método Educativo Escoteiro, em 
seus oito pontos, conforme atualizado na última Assembleia Na-
cional. 

Pergunte o que 
quiser: Ramo 

Sênior

Um espaço aberto para tirar dúvidas com os coordenadores na-
cionais de Ramos e suas equipes! Sobre o quê? Programa, Marco 
Simbólico, Avaliação de Progressão Pessoal, Distintivos Espe-
ciais, Atividades… enfim, tudo que tem a ver com o dia a dia dos 
escotistas! Os participantes desta oficina contarão com uma fer-
ramenta para que possam perguntar o quiserem sobre seu ramo. 
É conversando e trocando ideias que a gente aprende e propor-
ciona experiências cada vez melhores aos nossos jovens.

Sistema Nacional 
de Formação

A oficina Sistema Nacional de Formação (SNF) tem como ideia 
principal apresentar os processos de formação da organização 
como oportunidades interessantes e significativas para todos os 
adultos da organização. Serão tratados temas como: 

Rotas de Aprendizagem; 

Formação Contínua; 

Módulos de aperfeiçoamento; 

Educação à Distância; 

Capacitações Estratégicas Nacionais. 
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Ensino a distância 
e sua relação com 

a Formação de 
Adultos 

O Ensino a distância ganhou uma nova dimensão no mundo e 
também nos Escoteiros do Brasil a partir do ano de 2020, no qual 
o contexto gerado pela pandemia do COVID-19 nos fez descobrir 
caminhos para o fortalecimento da prática do escotismo. A EaD 
é uma ferramenta importante e potente para o desenvolvimen-
to de voluntários e, portanto, o domínio de seus recursos pelas 
equipes de formação é muito importante. Nesta sessão serão 
apresentadas técnicas e tendências para a formação de adultos 
especialmente nesta modalidade.

Ciclo de Programa Nesta oportunidade poderemos esclarecer a utilização do Ciclo 
de Programa, como ferramenta educativa de planejamento, pro-
porcionando aos jovens a possibilidade de ocupar o lugar central 
que lhes é destinado no processo de seu autodesenvolvimento.

Equipe de 
Adultos da UEL e 

Acolhimento

A Equipe de Adultos da UEL é a base para o Movimento Escotei-
ro acontecer e para o Programa Educativo ser aplicado. Acolher 
cada adulto de acordo com suas habilidades, características e 
interesses, além de valorizar as diferenças, é algo fundamental, 
principalmente nestes tempos diferentes que estamos viven-
do. Vamos pensar formas de captar, desenvolver e manter estes 
adultos na UEL em sintonia com o trabalho e com as necessida-
des de cada momento?

Melhores práticas 
para utilização das 

redes sociais na 
UEL

Likes? TikTok? Reels? Posts? 

Para entender um pouco mais do universo das redes sociais, te-
remos um momento para apresentar as características e funcio-
nalidades de cada redes, dar algumas dicas e mostrar algumas 
ferramentas que podem auxiliar a sua UEL na hora de comunicar.

Gestão Financeira 
da UEL

A sessão sobre gestão financeira na UEL tem o objetivo de trazer 
aos dirigentes uma visão prática a respeito dos processos essen-
ciais para a boa administração dos recursos financeiros no nível 
local, além de trazer dicas sobre a captação de recursos, tornan-
do assim a prática do escotismo mais acessível.
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Utilização do 
PAXTU ADM

O PAXTU é um programa desenvolvido para auxiliar as Unidades 
Escoteiras Locais (Grupos Escoteiros, Seções, Escoteiras Autô-
nomas e Regiões Escoteiras) na administração das informações 
relacionadas à secretaria, aos beneficiários, ao Escotistas e Diri-
gentes, além do acompanhamento das atividades e dos contatos 
externos da UEL. Nesta atividade vamos navegar pelo sistema 
PAXTU, analisando seus recursos para conhecê-lo juntamente 
com as suas vantagens de utilização.

Pergunte o que 
quiser: Ramo 

Pioneiro

Um espaço aberto para tirar dúvidas com os coordenadores na-
cionais de Ramos e suas equipes! Sobre o quê? Programa, Marco 
Simbólico, Avaliação de Progressão Pessoal, Distintivos Espe-
ciais, Atividades… enfim, tudo que tem a ver com o dia a dia dos 
escotistas! Os participantes desta oficina contarão com uma fer-
ramenta para que possam perguntar o quiserem sobre seu Ramo. 
É conversando e trocando ideias que a gente aprende e propor-
ciona experiências cada vez melhores aos nossos jovens.

Educação Sem 
Violência

O Direito de Crianças e Adolescentes e a Educação sem Violência 
Reforçando a importância de discutir sobre direitos de crianças 
e adolescentes e sobre a responsabilidade de buscar formas de 
eliminar práticas violentas de processos educativos, comprome-
tendo-se com a disseminação de informações e promoção de 
ações que colaborem com novos olhares sobre a Educação.

Diversidades Sabemos que diversidades é um dos pilares estratégicos da nos-
sa instituição, tanto em nível nacional como mundial. Cada vez 
mais temos jovens diversos e conscientes de suas diversidades. 
Trata-se de um grande desafio para os adultos, além de estarem 
conectados com essa diversidade, trazerem para dentro das 
UELs a aplicação destes temas demandados pelos jovens. 

A Equipe Nacional de Diversidades apresentará boas práticas e 
ferramentas para os Escotistas, do ramo Lobinho a Pioneiro, para 
abordarem as temáticas mais latentes das diversidades que nos 
unem. Também apresentaremos sua importância desde a pers-
pectiva do Programa Educativo, com os itens de progressão e de-
senvolvimento do jovem. 
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Atuação do APF Nesta oficina faremos um estudo sobre o papel do APF na forma-
ção dos adultos dentro do Movimento Escoteiro, seu perfil, como 
formalizar sua designação, sua atuação no ciclo de vida do adulto, 
requisitos para a atuação, suas principais funções, bem como seu 
papel no acompanhamento das rotas de aprendizagem.

Aplicação de 
Atividades 

Escoteiras em 
Meios Digitais

Nosso objetivo com essa oficina é trazer alguns exemplos posi-
tivos e interessantes sobre a aplicação do programa educativo 
durante o distanciamento social. Queremos construir um espaço 
de troca, em que todos possam colaborar de maneira ativa para o 
aprendizado coletivo.

Recursos Digitais 
para Iniciativas de 

Formação

Você já deve ter ficado na dúvida em como, qual e de que jeito 
aplicar recursos digitais para iniciativas de formação. Nesta ofici-
na auxiliaremos desde o início: do planejamento até a execução. 

Um espaço para troca de ideias, boas práticas e pontos de aten-
ção neste momento tão crucial que é a formação dos voluntários. 

Espiritualidade no 
Escotismo

A espiritualidade compõe uma das áreas de desenvolvimento do 
Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Proporcionar ativi-
dades atraentes e variadas a respeito deste tema é um recurso 
educativo importante para a compreensão das diversidades e 
características de cada um dos jovens que fazem parte do Mo-
vimento Escoteiro. Nesta oficina apresentaremos ferramentas 
que podem apoiar os escotistas no trabalho desta temática em 
suas seções.

Pergunte o que 
quiser: Ramo 

Escoteiro

Um espaço aberto para tirar dúvidas com os coordenadores na-
cionais de Ramos e suas equipes! Sobre o quê? Programa, Marco 
Simbólico, Avaliação de Progressão Pessoal, Distintivos Espe-
ciais, Atividades… enfim, tudo que tem a ver com o dia a dia dos 
escotistas! Os participantes desta oficina contarão com uma fer-
ramenta para que possam perguntar o quiserem sobre seu Ramo. 
É conversando e trocando ideias que a gente aprende e propor-
ciona experiências cada vez melhores aos nossos jovens.

Radioescotismo 
aplicado ao 

Programa 
Educativo 

Que tal conhecer um pouco mais sobre o Radioescotismo e 
compreender como esta prática está relacionada ao Programa 
Educativo? Este espaço vai tratar das diversas possibilidades de 
atividades para os jovens no Movimento Escoteiro a partir deste 
universo.
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Avaliação de 
Equipes Regionais 

de Formadores

O presente tema tem como público-alvo os responsáveis regio-
nais e distritais de Gestão de Adultos. Nesta sessão, faremos a 
contextualização da operação da PNAME envolvendo os Gesto-
res de Adultos junto à suas Equipes de Formadores.

Exploraremos alguns indicadores que permitirão modelar pro-
cessos de diagnóstico avaliativo das ERF’s que possibilitarão a 
elaboração de planos de ação visando melhorar a sua qualidade, 
capacidade e produtividade num contexto estratégico de alinha-
mento à PNAME.

Programando 
Atividades 
Educativas 

Inspiradas na 
Modalidade do Mar

Nesta oficina abordaremos a programação de atividades educa-
tivas orientadas para a marinharia e o ambiente náutico, em es-
pecial para os Ramos Escoteiro e Sênior. Vamos apresentar algu-
mas ferramentas úteis para o desenvolvimentos das atividades 
náuticas.

Papel do 
Examinador de 
Especialidades

Na oficina “Papel do Examinador de Especialidades” os partici-
pantes discutirão sobre o perfil do Examinador de Especialidades 
e quais são os atores e seus papeis no processo de conquista de 
uma especialidade.

Parte das discussões serão baseadas no conteúdo do futuro do-
cumento Guia do Examinador de Especialidades.

Andragogia Os processos formativos de voluntários, demandam uma visão 
sobre a prática do dia a dia e suas próprias experiências na UEL. 
Nesta oportunidade iremos debater sobre técnicas referentes 
ao aprendizado dos adultos, despertando seu interesse para a 
prática escoteira de qualidade.

Pergunte o que 
quiser: Ramo 

Lobinho

Um espaço aberto para tirar dúvidas com os coordenadores na-
cionais de Ramos e suas equipes! Sobre o quê? Programa, Marco 
Simbólico, Avaliação de Progressão Pessoal, Distintivos Espe-
ciais, Atividades… enfim, tudo que tem a ver com o dia a dia dos 
escotistas! Os participantes desta oficina contarão com uma fer-
ramenta para que possam perguntar o quiserem sobre seu Ramo. 
É conversando e trocando ideias que a gente aprende e propor-
ciona experiências cada vez melhores aos nossos jovens.
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Atividades 
Educativas 

inspiradas na 
Modalidade do Ar

Nesta oficina teremos a oportunidade de desenvolver um estudo 
comparativo entre as competências dos Ramos Escoteiro e Sênior 
e as atividades específicas da Modalidade do Ar.  Vamos explorar 
formas bem-sucedidas de agregar essas atividades em ciclos de 
programa, de forma conectada com as competências educativas 
propostas no sistema de progressão. 

Marco de 
Referência da 

Insígnia de Madeira

O Marco de Referência da Insígnia de Madeira contribui para ofe-
recer um “Escotismo melhor para mais jovens”. Nesta oportuni-
dade de aprendizagem vamos abordar este tema para entender-
mos melhor o significado da Insígnia de Madeira.

Espaço do 
Colecionador - 

COBRAS

No Espaço do Colecionador - CoBras, teremos a oportunidade de 
desenvolver junto aos participantes momentos de conhecimen-
tos, amizades, trocas, em diversos pontos do colecionismo. 

Teremos exposição e trocas de distintivos, entrevista com os fun-
dadores do CoBras, debates, apresentação de distintivos nacio-
nais e internacionais e palestra sobre Organização de Coleção. 

Encontros e 
Conversas

Neste momento convidamos a todos para uma tradicional “con-
versa ao pé do fogo”, reforçando assim a fraternidade mundial es-
coteira, relembrando antigas histórias e fazendo novos amigos.

Mesa Redonda: Princípios do Movimento Escoteiro 
No Movimento Escoteiro nossos valores estão expressos nos Princípios. Os Princípios são as 
crenças fundamentais que representam um ideal, uma visão da sociedade e um código de con-
duta para todos os seus membros. 

Esta mesa redonda será um momento de reflexão coletiva onde os participantes poderão conhe-
cer a proposta de atualização dos Princípios, bem como esclarecer dúvidas a respeito do tema.
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Materiais das sessões 
Serão disponibilizados os materiais das sessões devidamente autorizados pelos seus autores. 

O acesso às atividades do Voluntariando é exclusivo para os participantes do evento, assim, 
não serão disponibilizadas gravações das sessões após o evento.

Encaminhamento de distintivos de participação 
Os distintivos de participação do Voluntariando serão encaminhados para o endereço da sede 
da UEL a qual o participante está registrado.

Importante: A programação apresentada neste boletim pode sofrer alterações sem a necessi-
dade de informações prévias por parte da organização aos inscritos do Voluntariando.

Informações 
Informações referentes à participação no evento devem ser encaminhadas para: 
eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 13 de julho de 2021

Marcos Ramacciato
Líder de Voluntariado
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