
 

 

COMUNICADO 1 

 

1. APRESENTAÇÃO 

No dia 1º de agosto de 1907, BP levou 20 rapazes para a Ilha de Brownsea para realizar o 
Primeiro Acampamento Escoteiro do mundo. Seu objetivo era passar ensinamentos sobre vida em 
equipe e ao ar livre, acampamentos, fogueiras, jogos, alimentação e boas ações. Assim estes homens 
poderiam voltar para suas casas mais independentes e com novas habilidades, formando assim 
verdadeiros líderes. Hoje retornamos ao passado e convidamos os monitores do Ramo Sênior para 
trabalhar a sua liderança, vida em equipe e habilidades escoteiras.  

 

2. QUANDO E ONDE ACONTECERÁ? 

O curso de Monitores será realizado em 2 módulos.  O primeiro se iniciará no dia 18 de julho e 
o segundo no dia 25 de julho de 2020.  A atividade será desenvolvida no Zoom e o link será enviado 
aos inscritos.  

 

3. COMO SE INSCREVER? 

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Meu PAXTU até o dia 10 de julho. São 
somente 60 vagas. 

 

4. QUEM PODE PARTICIPAR? 

O evento será destinado aos monitores do ramo Sênior. Somente serão aceitas inscrições de 
jovens cujos registros constarem como válidos no cadastro nacional. 

 

5. QUAL O PAPEL DOS ADULTOS NA ATIVIDADE? 

Os escotistas e dirigentes dos Grupos Escoteiros serão agentes motivadores da atividade 
incentivando a participação dos jovens na atividade. Ao termino da mesma, a sala será aberta aos 
adultos para o feedback da coordenação do evento.  

 

6. Tem custos?  

Não! A participação na atividade é totalmente gratuita. 

 

7. DISTINTIVO 

  Os distintivos do Curso de Monitores poderão ser adquiridos conforme instruções que serão 
publicadas no site da Região Rio de Janeiro (www.escoteirosrj.org.br). 

 

 

 

http://www.escoteirosrj.org.br/


 

8. OBJETIVO DO CURSO 
 

• Conhecer os líderes das patrulhas (monitores), saber sua visão do Ramo, suas aspirações, 
suas necessidades e seu conhecimento; 

• Se aproximar/encurtar a distância entre a coordenação e os jovens; 

• Possibilitar neste momento a continuidade do programa educativo escoteiro; 

• Desenvolver futuros líderes; 

• Orientar os monitores para que os mesmos tenham o pleno conhecimento técnico/ 
administrativo que a função necessita; 

• Desenvolvimento Pessoal. 
 
 

9. CONTEÚDO 
 

• Sistema de Patrulha: 
- Canto de Patrulha; 

 - Bastão/Totem; 
 - Grito de Patrulha; 
 - Cargos de Patrulha; 
 - Escrituração da Patrulha 

• Conselho de Patrulha; 

• Atividade de Patrulha; 

• Corte de Honra; 

• Espírito de Patrulha; 

• Progressão no Ramo Sênior / Especialidades; 

• Liderança; 

• Administração de Tempo; 

• Conhecendo o Ramo Pioneiro. 

 

 

 


