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A Coordenadoria de Ações Sociais juntou esforços para ajudar a minimizar os 

impactos diante das grandes mudanças diante da pandemia.

O projeto da Patrulha de Apoio surgiu em abril de 2020 diante do momento da 

pandemia, em que as pessoas estavam em situação de incerteza, receio diante do 

novo e amedrontado diante deste novo cenário.  A Patrulha de Apoio Emocional 

pode dar apoio aos associados e familiares, de forma pontual, que está precisando 

de uma escuta ativa, relacionados à crise gerada pela mudança de rotina neste 

período. Disponibilizando profissionais escoteiros para atender seus associados e 

familiares, para que as pessoas pudessem se sentir acolhidas neste momento de 

tantas incertezas e turbulências geradas pelas grandes mudanças que passamos, 

através de Atendimento online

A Coordenação Regional de Ações Sociais juntou esforços para auxiliar e minimizar 

esses impactos criando a Patrulha de Apoio Emocional depois ampliando o projeto 

para Patrulha de Apoio Emocional, Espiritual e de Carreira.

01_01_
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO



‘’Remover a sílaba im da palavra impossível, 
fará qualquer pessoa certamente
 estar à frente dos demais.’’
Robert Baden Powell



Dar assistência emocional, espiritual e de carreira gratuita aos associados e seus 

familiares que estejam em situação de vulnerabilidade.

Apoio Emocional, dar assistência e atendimento aos associados e seus familiares 

que estejam apresentando sintomas emocionais, tais como ansiedade, angústia, 

relacionados à crise gerada pela mudança de rotina neste período. 

Apoio Espiritual considera-se a importância da espiritualidade na recuperação da 

saúde, onde as pessoas buscam aliviar, minorar ou até mesmo sanar suas dores e 

sofrimentos mergulhando intensamente na experiência da fé. Para isso líderes 

religiosos de diversos segmentos foram agregados ao projeto.

Apoio de Carreira oferecer suporte aos profissionais que estejam disponíveis no 

mercado de trabalho, com dicas de entrevista, como participar numa dinâmica de 

grupo, elaboração de curriculum vitae e possível encaminhamento para 

participação em processos seletivos. Contamos com profissionais de Recursos 

Humanos que com sua experiência e conhecimento possam contribuir.

02_02_
OBJETIVOOBJETIVO



‘’Enquanto você mora neste 
mundo, tente fazer algo bom 
que dure após a sua partida.’’
Robert Baden Powell



A busca de profissionais para este atendimento foi realizada através do Paxtu no 

cadastro Regional. 

Disponibilizar no site da Regional, na página de Ações Sociais, a ampliação e 

abrangência da Patrulha de Apoio.

3.1_Triagem

O objetivo da triagem é realizar uma compreensão inicial dos sintomas e 

necessidades apresentado pela pessoa, que procura de alguma forma de alivio 

para seu sofrimento. 

A triagem para os atendimentos contou com a disponibilidade de três 

profissionais que estipularam um horário do primeiro atendimento, 

ouvindo/acolhendo e encaminhando para os profissionais disponíveis de acordo 

com o dia e horário de cada profissional. O telefone destas profissionais foi 

disponibilizado no site da UEBRJ, na página de Ação Social para que os associados 

e familiares pudessem acessar.

03_03_
OPERACIONALIZAÇÃOOPERACIONALIZAÇÃO



3.2_Atendimento

Apoio emocional - Atendimento por 90 (noventa dias), uma vez por semana, para 

sustentação deste momento. Criada a proposta de Acordo da Patrulha de Apoio 

Emocional, onde estão delineado as formas de atendimento, período, etc (Anexo 1)

Apoio espiritual - onde as pessoas encontrarão acolhimento, conforto e suporte 

com um bate papo com líderes da sua crença. De acordo com a necessidade de 

cada pessoa, com tempo determinado pelo líder religioso e a pessoa.

Apoio de Carreira – elaboração de curriculum, preparação para entrevista, 

direcionamento para vagas. A proposta de atendimento é através de 10 encontros 

de 30 minutos. 

Os encontros são estabelecidos junto com o cliente e de acordo com a 

disponibilidade de ambos. As formas de atendimento são por vídeo chamada em 

plataforma estabelecida de acordo com a possibilidade do profissional e do cliente.

3.4_Acompanhamento e Controle

Foi criada também uma planilha, anexo 3, para acompanhamento e controle dos 

atendimentos com a finalidade de um relatório que pode ser semestral ou anual.
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3.3_Divulgação

Importante a divulgação da Patrulha, através de e-mail, redes sociais, site, eventos, etc.

Sugerimos o seguinte roteiro para apresentação da Patrulha de Apoio Emocional:

“Está triste, desanimado...precisa de uma palavra de conforto...de um 

caminho para um novo emprego. Conta com a Patrulha de Apoio 

Emocional, Espiritual e de Carreira.

Diante deste momento em que as pessoas ainda estão em situação de 

incerteza, receio diante do novo, falta de emprego, a Equipe de Ações 

Sociais junta esforços para auxiliar e minimizar esses impactos.

Apoio Emocional, dar assistência as pessoas que estejam apresentando 

sintomas emocionais, tais como ansiedade, angústia, relacionados à crise 

gerada pela mudança de rotina neste período. 

Apoio espiritual, as pessoas encontrarão acolhimento, conforto e suporte 

para um bate papo com líderes espirituais da sua crença. 

Apoio de Carreira dar suporte às pessoas que estejam disponíveis no 

mercado de trabalho, com dicas de entrevista, participação em dinâmica 

de grupo, elaboração de curriculum vitae.

Nosso Objetivo? 

Oferecer assistência emocional, espiritual e de carreira, gratuita aos 

associados e seus familiares que estejam em situação de vulnerabilidade.

Saiba mais acessando : www.escoteirosrj.org.br/social”
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‘’Olhe muito além de seu entorno e limites imediatos, e você verá as
 coisas na proporção certa. Olhe acima do nível das coisas ao seu 
redor e verá um objetivo superior e as possibilidades do seu 
trabalho para alcança-lo’’
Robert Baden Powell
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O arquivo está disponível no site: www.escoteirosrj.org.br/social
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