
 

   
 

 
 

BOLETIM 1 
Informações Gerais 

 
1. SOBRE A ATIVIDADE 

 
Tem como objetivo desenvolver o espírito de liderança dos monitores, trabalhar 

gestão de conflitos, desenvolver a capacidade de relacionamento virtual e conhecimento 
sobre assuntos ligados diretamente ao bom desempenho do cargo de monitor.  
 

Será uma atividade virtual, realizada através de Plataforma ZOOM, com a 
apresentação de tarefas prévias ligadas ao cargo de monitor e gestão de equipes escoteiras.  
Durante a primeira etapa do Curso, as patrulhas formadas previamente pelos participantes 
deverá apresentar em no máximo 5 minutos o tema trabalhado com sua equipe 
previamente, de forma criativa e objetiva (videos, dublagens, stop motion, etc.)  
 

A ideia é trabalhar temas que os monitores se deparam constantemente, e que na 
maioria das vezes, têm dificuldades em lidar, tais como: conflitos internos, dificuldade de 
relacionamentos, delegar e orientar, gestão de grupo, saber aceitar frustrações, organização, 
gestão do tempo, entre outros. O propósito é fugir do tradicional “Ponta de Flecha” que tem 
um foco mais técnico e mateiro, e desenvolver atividades intelectuais que possam ser úteis 
na condução de suas patrulhas neste periodo de afastamento social.  
 

Na segunda etapa teremos um jogo virtual , no estilo Kahoot com 5 rodadas de 10 
perguntas cada sobre os temas apresentados na primeira etapa.  
 

O encerramento terá a participação da equipe do Canal SAPS por uma hora com as 
dinâmicas e palestras para o Ramo Escoteiro.  

 
2. QUEM PODE PARTICIPAR 

Poderão participar desta atividade, os monitores(as) e Submonitores(as)  do Ramo 
Escoteiro, com registro escoteiro válido.  
 

3. QUANDO E ONDE ACONTECERÁ 
 

Data: 03 de outubro de 2020  
Horário: 14:00hs às 18:00hs  
Local: Plataforma ZOOM.  

 
4. INSCRIÇÕES 

 
Taxa do evento: R$6,00 (distintivo do evento + materiais complementares serão 

disponibilizados via internet) 

Prazo de Inscrição: Até o dia 26/09/2020 
Através do Meu Paxtu. - https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/ 
 

https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/


 

   
 

 
Não esqueça de preencher o formulario de confirmação de contato até o dia 

28/09/2020.  
Link: https://forms.gle/4p2HjuwUgne7MR4T8 
 

Vagas limitadas. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
Após o término das inscrições, a coordenação do ramo irá formar as patrulha com os 

participantes inscritos, divulgando logo em seguida por mensagem para cada integrante de 
cada patrulha.  
 

Será previamente disponibilizado um tema para cada patrulha composta pelos 
participantes (mínimo 05 e máximo 08 jovens), onde deverão realizer uma pesquisa e atuar 
como patrulha, desenvolvendo o material que sera apresentado no dia do Curso, tal como os 
cursos EAD que temos atualmente., porém o apresentador da Tarefa Prévia será sorteado na 
hora da apresentação, fazendo assim que todos da patrulha tenham trabalhado juntos e se 
preparado com antecedência.  
 

6. RELEVÂNCIA DO EVENTO PARA O RAMO – APLICAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 

Os jovens que participarem do Encontro de Monitores terão a oportunidade de 
vivenciar atividades sugeridas no guia de bolso “Guia do Desafio do Ramo” para a conquista 
de competências.  
 

Você sabe o que são competências?  
 
“Por COMPETÊNCIA define-se a união de CONHECIMENTO, HABILIDADE e ATITUDE 

em relação a algum tema específico”  
As competências são atingidas a partir de atividades que vão aos poucos ensinando coisas 
novas ou reforçando conhecimentos e atitudes. A programação do Curso de Monitores é 
composta por algumas das atividades que podem ajudar na sua progressão pessoal. 
 
  Vale ressaltar que os jovens devem avaliar, junto à sua patrulha e aos escotistas 
responsáveis pela Seção, se efetivamente adquiriram as competências sugeridas ao 
participarem e se, de repente, o programa foi aplicado de tal forma que outros 
conhecimentos, habilidades e atitudes, que não estão mencionadas aqui, foram 
desenvolvidos.  
 

Será disponibilizado aos participantes o Guia Prático do Monitor Escoteiro e demais 
materiais utilizados durante o curso, à titulo de material de consulta posterior. 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/4p2HjuwUgne7MR4T8


 

   
 

 
7. Programação  

 
14h00 – Abertura da Sala do Curso e recepção dos participantes  
14h15 – Abertura official do Curso  
14h25 - Quebra-Gelo  
14h35 – Início das apresentações por patrulhas (Máximo de 5 minutos para cada 

patrulha), com observações de escotistas ao final. À cada 05 apresentações faremos pausa. 
16h00 – Khoot sobre os temas abordados na primeira etapa.  
16h30 – Análise do que foi trabalhado durante o curso pela equipe da Coordenação 

do Ramo  
16h40 – Curso Temático de Monitores do Canal SAPS  
17h45 – Encerramento e Agradecimentos  
18h00 – Fim do Curso 
 
 

8. Certificado de participação 
 
Será disponibilizado para dowload após a atividade o certificado de participação 

individual.   
 

 
9. Divulgação do evento  

 
Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo 

Escoteiro sugere que postem fotos em suas redes sociais, utilizando a hashtag #ramoesccrj  
 

A página no facebook do Ramo Escoteiro da Região Escoteira do Rio de Janeiro 
www.facebook.com/ramoescoteirorj compartilhará e divulgará as fotos das atividades 
recebidas nas redes sociais.  

 
 

10. Participação dos Escotistas 
 
A idéia é fazer com que os chefes participantes possam observar o envolvimento e 

participação dos jovens, identificando as lideranças em cada equipe de monitores, mais 
como expectadores e avaliadores para que após o curso possam se reunir com coordenação 
do ramo para passar suas percepções e avaliações da participação dos jovens. 


