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Apresentação 
 
O Encontro Nacional da Modalidade do Mar (ENAMAR) será realizado no dia 14 de agosto 
de 2021 (sábado) em formato virtual. É um evento destinado especialmente para 
pioneiros, escotistas e dirigentes da Modalidade do Mar, entretanto a inscrição de outras 
modalidades é bem vinda. A programação abordará temas relacionados com 
desenvolvimento sustentável, profissionais no meio marinho, formação escoteira, 
informações sobre efetivo e sugestões para melhoria da modalidade.  
 
Tema  
 
O tema desse ENAMAR será “ Os Escoteiros do Mar  na Década dos Oceanos.”, que nos 
remete a preocupação com o meio ambiente, em especial com o objetivo 14 – Vida na 
Àgua (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Vida na Água, ambiente onde 
desenvolvemos as atividades escoteiras da Modalidade do Mar.  
 
Programa da atividade 
 
A programação será realizada em plataforma online – Zoom, e as informações de 
acesso serão enviadas aos participantes no dia anterior ao início do evento. 
 

Hora Tema:  Escoteiros do Mar e a Década dos Oceanos 
SESSÕES 

Facilitador 

08:00 Abertura Marco Bortoli e 
Rafael Macedo 

08:30 Vídeo do centenário da modalidade André Torricelli 

08:45 Palestra Magna: Escoteiros do Mar e a imersão para as 
futuras profissões. 

Professor Dr. 
Skinner 

09:50 Pausa  

10:00 CTMar EaD e híbrido Marco Bortoli 

11:30 Dados da modalidade Danilo Dantas 

11:00 Parceria Marinha do Brasil e Escoteiros do Brasil, 
(RQGEM) 

André Torricelli 

12:00 Almoço  

14:00 Atualização do Programa e Método & Modalidade do Mar Leonardo 
Martins  

15:00 Escotismo e Cultura Oceânica Rubem Tadeu 

16:00 Pausa  

16:10 Momento dos GEMARes Agendar o 
assunto com a 
organização, 10 
dias antes do 

evento. 

17:30 Encerramento e homenagens Marco Bortoli e 
Gutemberg 
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Participação 
 
A atividade é destinada a membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam 
vinculados a uma Unidade Escoteira Local e que estejam ativos no Movimento Escoteiro, 
com a obrigatoriedade do Registro Institucional válido. O evento é aberto para inscrição 
de membros de outras modalidades com mais de 18 anos completos. 
 
Inscrições 
 
Incrição pelo PAXTU, prazo até dia 12 de agosto de 2021.  
 
Taxa do Evento  
 
Sem taxa para 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. 
 
Procedimentos não previstos  
 
A coordenação do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente 
documento ou qualquer excepcionalidade. 
 
Informações complementares  
 

Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em contato com 

Marco A. Bortoli, pelo email: marco.bortoli@escoteiros.org.br ou 

eventos@escoteiros.org.br  
 
 
 
 

Curitiba, 04 de agosto de 2021 
 
 
 

MARCO ANTONIO BORTOLI 
CONAMAR 
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