
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLETIM 01 

Informações Gerais 

1. APRESENTAÇÃO 

O CONGRESSO & FÓRUM REGIONAL PIONEIRO reúne os jovens, de 18 a 21 anos 

incompletos, do Ramo Pioneiro da Região do Rio de Janeiro para participarem de oficinas 

voltadas a assuntos diversos com o objetivo de informar e estimular os jovens do ramo, 

criando novos laços afetivos e progresso pessoal. 

 

2. QUANDO E ONDE ACONTECERÁ 

Será realizado no dia 31 de janeiro de 2021, domingo, tendo início às 10h e término às 19h. 

A atividade será desenvolvida por meio virtual na plataforma ZOOM, o link será enviado 

para o e-mail cadastrado no MeuPaxtu e será criado um grupo de Whatsapp com o número 

do celular. 

 

3. COMO SE INSCREVER 

Todos os participantes (jovens e adultos) devem se inscrever pela plataforma MeuPAXTU até o dia 
25 de janeiro. O evento não tem taxa. 
 
Também devem preencher o formulário para escolha das três oficinas de preferência. O cronograma 
e temas das oficinas estão descritas no formulário e no item 5 do boletim.  
 
Link do formulário: https://forms.gle/V6vfCMvR8eCpVPhV9  
 
 
4. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

Jovens entre 18 e 21 anos incompletos, com registro institucional ativo e Mestres Pioneiros 

acompanhantes de seus devidos clãs de todas as Regiões Escoteiras.  

 

5. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

O evento será desenvolvido em duas partes, sendo pela manhã o Fórum com pausa de duas 

horas para almoço dos participantes. A tarde, serão realizadas seis oficinas de temas 

diversos sendo duas simultâneas. Cada participante poderá escolher três temas para 

participar com inscrição prévia.  

 

https://forms.gle/V6vfCMvR8eCpVPhV9


 

Hora Oficinas 

14:45 
O Voluntariado  

A Liderança Jovem 

15:50 
Artes/Artesanato  

Mercado de trabalho 

17:00 
A Influencia da Redes Sociais  

A Pandemia do Covid-19 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

Nos conteúdos gerados e postados não são permitidos o uso de armas de fogo, armas 
brancas ou artefatos bélicos relacionados aos contextos de ataque, defesa ou violência, 
mesmo que sejam de brinquedo, bem como gestos que os indiquem. Também não podem 
conter apelo ou conteúdo sensual ou sexual, sinais ofensivos ou ações que indiquem 
qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Tampouco são permitidas referências ao 
uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas, exceto em tarefas que tenham cunho 
educativo nas quais também não é permitido que se faça apologia às mesmas. Não é 
permitido o uso de conteúdo com duplo sentido e que fujam dos valores do Movimento 
Escoteiro. 
 
Conforme o item II da regra 11 do POR (Princípios, Organização e Regras): “A União dos 
Escoteiros do Brasil não está ligada a qualquer organização político-partidária. Seus 
membros, quando usando o vestuário ou o uniforme escoteiro, ou quando representando 
o Movimento Escoteiro, devem abster-se de tomar parte em reuniões ou atividades 
político-partidárias.”, não serão aceitas manifestações políticas dentro dos conteúdos 
gerados e postados. 


