
 

 



 

 

XXII ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS LÍDERES 
 

 
O que é o Encontrinho? 
 
O Encontro Regional de Jovens Líderes é uma atividade que busca reunir jovens de 
18 a 26 anos incompletos, a fim de construir uma vivência maior na Rede de Jovens 
Líderes. A atividade, denominada “Encontrinho”, busca trazer temas que ajudem no 
desenvolvimento, formação, engajamento e empoderamento juvenil dentro do 
Movimento Escoteiro. 

  
Este ano, nosso evento será de forma virtual e tem como proposta o diálogo sobre 
temas da atualidade e como podemos juntos, enfrentar os desafios impostos no 
mundo. Além disso, traremos atividades de integração e reflexão interna, finalizando 
com uma grande festa, cada um em sua casa. #fiqueemcasa 

 
 
O Evento: 
 
Data: 28 de novembro de 2020 
Hora: 9h às 18h 
Credenciamento: 8h30 
 
 
Acesso às plataformas online: 

 
Utilizaremos como meios de comunicação as plataformas Zoom Meeting e Discord. A 
primeira será a principal, usada para o credenciamento e as atividades dos módulos, 
com uso de câmera (opcional). Já o Discord é destinado à festa, onde os jovens 
líderes podem usar bots(ferramentas do sistema) para jogar e aproveitar as salas de 
áudio para interagir. 
 

 
Quem pode participar? 
 
Todos os jovens líderes registrados no ano de 2020, com idade entre 18 e 26 anos 
incompletos até a data do evento, não importando se em sua unidade escoteira local 
atuam como pioneiro, escotista, instrutor ou dirigente.  
 
 
Inscrição: 
 
A inscrição no evento será feita via Meu Paxtu 
(https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/), e estará disponível do dia 22 de outubro 
até o dia 22 de novembro de 2020. Não haverá cobrança de taxa de participação.  
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
 
Normas do Evento: 
 
1- Atitudes e comportamento: O Encontro Regional de Jovens Líderes é 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 estabelecidas medidas apropriadas a serem tomadas, 
podendo, inclusive, culminar na 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/vestuário escoteiro.  
 
3- Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que 
afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua 
estabilidade emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo. Os adultos 
deverão respeitar a Política de Proteção Infanto-juvenil dos Escoteiros do Brasil, 
conforme previsto no Capítulo 15 de nosso POR.  
 
4- Consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes: É expressamente proibido a 
qualquer participante inscrito, jovem ou adulto, consumir bebidas alcoólicas e 
entorpecentes durante todo o evento, cabendo a possível expulsão do mesmo da 
atividade.  
 
Outros quaisquer procedimentos não previstos neste Boletim serão passíveis de 
análise e decisão pela organização do evento. Em caso de dúvidas, procure pelo 
Núcleo Regional de Jovens Líderes pelo email rederj@escoteirosrj.org.br ou 
jovenslideresrj@gmail.com.br 

 

 

 

 

 

AGUARDE PELO PRÓXIMO BOLETIM PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO! 

SEMPRE ALERTA! 
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