
 

 



 

   
BOLETIM 01 

Informações Gerais 
 

1. O evento 

O Encontro de Graduados tem como foco unir os jovens monitores, submonitores e futuros graduados 
com especialistas de diferentes áreas para trabalhar a liderança. O encontro proporciona o debate e 
aprendizado em temas importantes para o desenvolvimento pessoal dos jovens, melhor exercício de 
sua função frente sua patrulha e tropa, visão de futuro e aprimoramento do conhecimento.  

Ao final, escotistas e graduados, tomam conhecimento de novas técnicas e podem levar a suas 
Unidades Escoteiras melhores formas de trabalhar em equipe com o protagonismo do jovem.  

 

2. Quando e onde acontecerá  

Data: 19 de junho de 2021  
Horário: 09:30hs às 17:00hs  
Local: Plataformas virtuais.  

 

3. Inscrições 

Poderão participar desta atividade Escotistas, graduados (monitores e submonitores) e indicados pela 
Corte de Honra do Ramo Sênior com registro institucional ativo.  

A inscrição deve ser feita pela plataforma Meu PAXTU até o fim do dia 10 de junho de 2021 

O evento tem cota de R$ 10,00 (dez reais) por participante. O valor inclui distintivo do evento a ser 
entregue nas pastas das Unidades Escoteiras no Escritório Regional e despesas administrativas 
regionais. A inscrição somente será confirmada após a confirmação do pagamento. 

O link de acesso será enviado a todos os participantes após o fim do prazo de inscrição.  

 

4. Desenvolvimento da Atividade  

O Encontro será desenvolvido em várias salas simultâneas, em cada uma será realizado um seminário. 
Os temas abordados irão do sistema de patrulhas, liderança a técnicas escoteiras. No boletim 02 serão 
divulgados os temas, horários e como realizar a pré-inscrição em cada sala.  

 

 

 



 

5. Informações Gerais.  

 

• Orientamos que cada participante entre na sala com 15 minutos de antecedência pelo menos, verificando 
se sua conexão é estável e se seu microfone e câmera funcionam bem.  

• Todos os participantes devem estar com vestuário ou uniforme escoteiro ou camisa de motivo escoteiro 
com lenço.  

• Ao entrarem na sala virtual todos devem estar identificados com nome e numeral da Unidade Escoteira ao 
qual pertence.  

• 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. 

 


