
 

  



 

 

1 - APRESENTAÇÃO 
H 

 

No dia 20 de setembro de 2020, estaremos promovendo o primeiro ENCONTRO DE 

GILWELL on-line. A atividade é destinada aos Escotistas portadores da INSÍGNIA DE 

MADEIRA da Região Escoteira do Rio de Janeiro e convidados. 

 

O Encontro de Gilwell On-Line - RJ, é uma atividade que tem como objetivo principal 

agregar conhecimento e compartilhar vivencias. Desta forma, demonstramos que podemos 

superar qualquer distância para estarmos juntos construindo e buscando o aprendizado 

constante. Venha participar da primeiro Encontro de Gilwell On-line. 

 

 

2 - PROGRAMAÇÃO 
 

Início: Domingo, dia 20 de setembro, às 09:00. 

Término: Domingo, dia 20 de setembro, às 12:30. 

 

A programação detalhada do evento será divulgada no Boletim 2. 

 

 

3 - INFRAESTRUTURA 

 

3.1 Local: On-line, com recurso da ferramenta virtual Zoom. 

3.2 Alimentação: A Programação contará com um intervalo para o café. 

 

 

4 - PARTICIPAÇÃO 

 

ADULTOS: Escotistas e Dirigentes portadores da Insígnia de Madeira 

 

 

5 - INSCRIÇÃO 

 

5.1 – Forma de Inscrição: Inscrição via Meu Paxtu. 

5.2 – Data Limite: As inscrições do Encontro de Gilwell On-line deverão ser realizadas 

                              até o dia 18 de setembro de 2020. 

5.3 Custo: Gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 – INFORMAÇÕES ADCIONIAS 

 

Os procedimentos não previstos serão analisados e decididos pela organização do 

ENCONTRO de GILWELL ON-LINE. Em caso de informações ou dúvidas, entre em 

contato pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br, ou pelo telefone (21) 25339207 

 

 

REGRAS DO EVENTO 

 

1. Atitudes e comportamento: eventos escoteiros são um local de encontro, intercâmbio e 

amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam 

respeitadas as normas ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão 

tomadas as medidas apropriadas que poderão, inclusive, culminar com a exclusão do 

participante. 

 

2. Apresentação pessoal: conforme Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de 

abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá ser 

utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

 

3. Relações interpessoais: não serão permitidas atitudes ou situações que comprometam 

a integridade física, psíquica e moral dos participantes, ou sua estabilidade emocional. Os 

participantes devem manifestar respeito mútuo. 

 

4. Consumo de bebidas alcoólicas: é terminantemente proibido o consumo de bebidas 

alcoólicas em atividades escoteiras. 

 

5. Posse e consumo de drogas: a posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no 

Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, 

consumindo, será excluído da atividade e o caso encaminhado às autoridades 

competentes. 

 

6. Uso de imagem: Os participantes cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, na 

forma de fotografias ou vídeos realizados ao longo da atividade, para fins de promoção do 

Escotismo no Brasil e no Rio de Janeiro. Este material poderá ser utilizado em recursos 

gráficos e/ou digitais destinados aos propósitos escoteiros e à divulgação do Movimento 

Escoteiro. 

 

Geraldo D’Anil 
 

Diretor Regional de Métodos Educativos 

geraldo.danil@escoteirosrj.org.br 

 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020 
 

mailto:eventos@escoteirosrj.org.br
mailto:geraldo.danil@escoteirosrj.org.br

