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Apresentação 

O Módulo de Aperfeiçoamento “Sensibilização para a Inclusão e Acessibilidade” tem o 
objetivo de propor vivências e reflexões a pioneiros, escotistas e dirigentes sobre a diversidade e 
inclusão de jovens e adultos com deficiência e/ou mobilidade reduzida, proporcionando o 
acolhimento,            a inclusão e a prática do método escoteiro a todos. 

Programa da atividade 

Data e Horário de Realização 

21/08/2021 (sábado): das 8h45h às 17h15 
22/08/2021 (domingo): das 8h45 às 12h35 

Serão ofertadas diversas atividades relacionadas à inclusão e acessibilidade, com temáticas que 
envolvem: 

- Introdução à Inclusão 
- Aplicação do método escoteiro 
- Papel do adulto na Inclusão 
- Aplicação de jogos  
- Planejamento de atividades acessíveis 

Participação 

A atividade é destinada a associados da União dos Escoteiros do Brasil, maiores de 18 anos de 
idade que estejam vinculados a uma Unidade Escoteira Local com Registro Institucional válido.  

Inscrições 

Realizar sua inscrição via Meu Paxtu até dia 19/08/2021. 
Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado para ele. 

Taxa do Evento  

O pagamento de taxa de inscrição é opcional, por meio da qual você pode contribuir para a 
realização de um evento sustentável. Caso queira fazer uma contribuição, é possível realizar um 
PIX com o valor desejado na chave: doe@escoteiros.org.br  

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. 
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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 a área 
de eventos dos Escoteiros do Brasil pelo email: eventos@escoteiros.org.br  

Curitiba, 05 de agosto de 2021.  

Raphael Cavalcante 
Coordenador Nacional de Inclusão e Acessibilidade
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