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OLÁ A TODOS!

Este boletim é direcionado exclusivamente aos membros da Equipe Internacional de Serviço (EIS). 
O objetivo é abordar de forma mais direta a agenda, o comportamento esperado e prover algumas 
sugestões para melhor aproveitar a viagem.

Ser membro da EIS é muito importante para que a atividade ocorra, e também para permitir que os 
participantes brasileiros tenham um ponto de apoio em cada canto da atividade. Como todos já atuamos 
como dirigentes ou escotistas em nossos Grupos Escoteiros, sabemos da importância em ajudar os mais 
novos.

E o nosso contingente não poderia ser mais diverso: temos participantes de todas as regiões do Brasil, 
que variam de jovens escotistas ou dirigentes a pioneiros novatos. Temos pessoas que já fi zeram viagens 
internacionais e falam um segundo idioma com fl uência, como temos “marinheiros de primeira viagem” 
que nunca tiveram a oportunidade de pisar fora de terras brasileiras.

Além do mais, como EIS, você terá a oportunidade de trabalhar em conjunto com pessoas de diversos 
países e aprender sobre diversas culturas. Não serão apenas dias de trabalho, mas de fazer novas 
amizades e conhecer um pouco mais dos bastidores dos eventos escoteiros mundiais.

Por isso, conto com a participação e empenho de todos! Estou à disposição para sanar dúvidas e ajudar 
como puder!

Sempre Alerta,

Fernando (mas pode me chamar de Nando)
Coordenador da Equipe de Serviço
Contingente do Brasil

AGENDA

Como já informado anteriormente, a abertura do evento será no dia 25 de julho de 2017, terça-feira, 
porém, para a Equipe Internacional de Serviço (EIS), é IMPRESCINDÍVEL a chegada até a manhã do dia 
23/7/17 (domingo). O encerramento está agendado para o dia 2 de agosto, quarta-feira. A EIS deverá 
fi car no campo até o dia 3 de agosto, quinta-feira, para ajudar no desmonte da atividade. Como forma 
de agradecimento, a organização oferecerá uma festa EXCLUSIVA aos membros da EIS na noite do dia 3. 
O retorno para o aeroporto ou cidade de Reikiavik está previsto para a manhã do dia 4/8/17, sexta-feira.

NOTA: A taxa do evento cobre os gastos a partir da noite do dia 22/7/17, sábado, até a manhã do dia 
4/8/17, sexta-feira, para os membros da EIS.
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Em virtude da impossibilidade de voar diretamente para a Islândia, recomendamos que os participantes 
programem a chegada com pelo menos um dia de antecedência. Dessa forma, pode-se evitar problemas 
com possíveis atrasos de voos, bem como se ganha a oportunidade de dormir uma noite tranquila em 
um hostel ou AirBnb para iniciar a atividade sem cansaço extra de voos noturnos e noites mal dormidas. 
Da mesma forma, se possível, recomendamos que os participantes programem a volta para um dia 
depois da saída do campo.

TREINAMENTO

Todos os integrantes da EIS deverão realizar 3 treinamentos: 2 online e 1 presencial. Os treinamentos 
online são o Safe from Harm, onde são apresentados conteúdos básicos de segurança em atividades 
mundiais (padrão OMME), e um General Training, fornecido pela Organização do Moot com os principais 
aspectos da atividade. É OBRIGATÓRIO que todos os integrantes da EIS concluam os treinamentos online 
ANTES de chegar no Moot. 

O treinamento presencial será realizado nos dias 23 e 24/7/17 (domingo e segunda-feira) e irá abordar 
aspectos mais específi cos de sua área de atuação. Provavelmente será ministrado em Inglês e Francês (e 
Islandês para os mais corajosos).

IDIOMAS

Os idiomas ofi ciais do evento são inglês e francês. A língua espanhola pode ajudar em algumas 
oportunidades.

Os membros da EIS devem ser capazes de se comunicar em inglês ou francês e estarem preparados 
para realizar qualquer tarefa necessária para a realização do Moot. O nível de fl uência recomendado 
dependerá muito da tarefa que cada um vai desenvolver.

Para os que desejarem praticar um pouco antes da viagem, mas não possuem recursos para pagar um 
curso de idiomas, sugerimos os sites abaixo:

- Duolingo
- http://www.bonjourdefrance.com.br/
- http://mooec.com/

FUNÇÕES



Cada membro da EIS deverá escolher 3 áreas para atuar durante o evento, em ordem de preferência. A 
organização fará o máximo para respeitar as escolhas, porém, algumas pessoas podem não fi car em uma 
função escolhida. Lembramos que o escolhido é a “área”, e não a função específi ca. Leiam atentamente a 
descrição de cada uma das áreas para ver quais da áreas mais se identifi cam.

Durante o processo de escolha das áreas, a EIS poderá escolher fazer parte de uma “Patrulha Internacional”. 
Os integrantes desta patrulha irão trabalhar juntos no decorrer da atividade.

Além da informação sobre o nível de idioma (Inglês ou Francês), cada função também traz um indicador 
de “capacidade de atuação”, que se refere a execução das tarefas exigidas, resolução de problemas e 
imprevistos. 

Cada membro da EIS terá um regime de trabalho de 8 horas por dia, tendo 1 dia de descanso para 
aproveitar o Programa Social da EIS. Qualquer problema com a função alocada, antes ou durante o 
evento, deve ser direcionada ao Coordenador da Equipe de Serviço do Contingente Brasileiro.

M01: Programa (Expedições, Althingi e EIS)
Capacidade de comunicação: Elevada, sabendo como falar em público e passar instruções.
Capacidade de atuação: Elevada, sabendo lidar com situações inesperadas ou não previstas.

Os membros da EIS que escolherem esta área poderão atuar em uma ou mais atividades, conforme 
necessidade da organização.

- Centros de expedição: Serão distribuídos em 11 diferentes lugares na Islândia e irão focar em três 
áreas: Natureza e Meio Ambiente; Cultura e Envolvimento Comunitário; Atividades Físicas e Aventura;
- Athingi: É o programa desenvolvido no Centro Escoteiro Ulfl jotsvatn (campo) com as 5 principais 
“Vilas de Programa”:
- Vila do Touro: Atividades ambientais, explorando como a natureza nos impacta e como impactamos a 
natureza.
- Vila da Águia: Atividades históricas, explorando como nossas histórias nos moldaram e o que podemos 
fazer para impactar nosso futuro - como indivíduos, como membros de comunidades locais e como 
parte do Movimento Escoteiro.
- Vila do Gigante: Atividades relacionadas a estilo de vida e saúde, explorando como o nosso estilo de 
vida é o alicerce de nossas vidas.
- Vila do Dragão: Atividades relacionadas a artes e inovação, explorando como a criatividade pode 
proporcionar um desempenho diferenciado, impactando nossas vidas e nossas comunidades.
- Vila do Yggdrasil (nome da árvore gigante mundial da cosmologia nórdica): Atividades relacionadas a fé 
e crença globais, que moldam nossos valores, atitudes e comportamentos diários.
- Vila do Desenvolvimento Global: Atividades de organizações não-escoteiras que se preocupam em 
fazer do mundo um lugar melhor.



- Dia Internacional: visita as atividades pela manhã e mercado internacional que funcionará de tarde.
- Radioescotismo:  Se você possui habilidades e experiência com rádio (de forma amadora ou profi ssional), 
você poderá fi car alocado no serviço de rádio do evento, de acordo com a sua preferência. 
-   Programa Social da EIS: Um programa especial para a EIS será oferecido durante as Expedições e o 
Althingi.

M02: Alimentação e Comércio
Capacidade de comunicação: Mediana, sabendo falar com desconhecido.
Capacidade de atuação: Baixa, maioria das situações bem controladas.

Os membros da EIS nessa área poderão atuar na Loja Escoteira, Lanchonete, Refeitório, Cantina da EIS, 
etc.

M03: Infraestrutura e Logística
Capacidade de comunicação: Baixa, sabendo fazer uma comunicação básica.
Capacidade de se virar: Mediana, tendo que ser criativo em algumas situações.

Os membros da EIS nessa área poderão atuar no transporte, operacional do subcampo, departamento 
técnico, infraestrutura, gestão do campo.

M04: Segurança e Primeiros Socorros
Capacidade de comunicação: Mediana, sabendo falar com desconhecidos.
Capacidade de atuação: Elevada, sabendo lidar com situações inesperadas ou não previstas.

Os membros da EIS nessa área poderão atuar na segurança dentro e fora do campo, salvamento, 
enfermaria e como conselheiros “ombro amigo”. Indicado para profi ssionais da área de saúde e correlatas.

M05: Organização, operação e comunicação
Capacidade de comunicação: Elevada, sabendo como falar em público e passar instruções.
Capacidade de atuação: Mediana, tendo que ser criativo em algumas situações.

Os membros da EIS nessa área poderão atuar na área de registro, informação, tradução, mídia, RH e 
outros suportes operacionais.

M06: Conselheiro de Tribo + Segunda ou terceira opção
Capacidade de comunicação: Elevada, sabendo como falar em público e passar instruções.
Capacidade de atuação: Elevada, sabendo lidar com situações inesperadas ou não previstas.

Os membros da EIS nessa área irão trabalhar com os participantes para apoiar suas experiências 
educativas no Moot. Eles viajarão e acamparão com as Tribos, mas não participarão das Patrulhas ou 
Tribos no programa. Cada Patrulha e Tribo irão escolher os jovens que serão seus líderes, responsáveis 



pelo funcionamento diário das equipes. Serão designados 2 Conselheiros por Tribo, um estrangeiro e 
um islandês, que trabalharão como um par.

Os Conselheiros devem ser indivíduos com um forte conhecimento de Escotismo para jovens adultos. 
Como a função de Conselheiros ocupará um terço do tempo, eles também irão acumular outras 
responsabilidades na EIS para completar o tempo em serviço. Função EXTREMAMENTE recomendável 
a Mestres Pioneiros.

PROGRAMA SOCIAL DA EIS

A EIS terá um Programa Social com atividades interessantes como caminhadas, eventos esportivos, 
safári, conversas ao pé do fogo, fóruns de discussão, lanchonetes exclusivas, sessões matinais de yoga, 
saídas para piscinas, sessões de relaxamento e mais. Partes da programação dos participantes serão 
executadas somente para a EIS. Os membros da EIS também são bem vindos a se juntarem na maior 
parte dos eventos da noite, caso não estejam em serviço. Haverá espaço também para que a EIS crie 
eventos e programas próprios no campo. Serão oferecidas diversas opções de diversão e atividades para 
serem realizadas nas horas de folga.

CAMPO EIS

A EIS fi cará acampada em local apropriado, separado dos participantes. Haverá também uma área 
reservada para aqueles que estiverem alocados em serviço noturno, para que possam descansar 
tranquilamente durante o dia. Os membros da EIS devem trazer sua própria barraca, isolante, saco de 
dormir e demais itens de uso pessoal. É permitido que os membros da EIS compartilhem barracas. É 
importante que a barraca e sacos de dormir sejam adequados para temperaturas entre 0°C e 18°C, além 
de suportar ventos e chuvas (e quem sabe, neve).

COMPORTAMENTO

Como se trata de uma evento escoteiro, espera-se que todos os membros da EIS tenham um 
comportamento exemplar, sempre demonstrando o mais alto espírito escoteiro. Cientes de que se trata 
um evento que reúne muitas culturas diferentes, pessoas com gostos e opiniões diversas, esperamos 
que os membros da EIS não manifestem preconceitos, sejam de raça, identidade de gênero, sexualidade, 
religião ou qualquer outro preconceito, sejam tolerantes, compreensivos, responsáveis e proativos 
durante toda a atividade. 

CONTATOS

Dúvidas sobre qualquer informação apresentada neste Boletim podem ser sanadas nos contatos abaixo: 



nando@souescoteiro.org.br
moot@escoteiros.org.br
Página Brasil No Moot (fb.com/BrasilNoMoot)

Curitiba, 20 de dezembro de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Antes de irmos para Islândia queremos nos reunir. Estamos programando 
uma reunião para o dia 14.05.2017, em São Paulo. Divulgaremos mais 
informações em breve.

REUNIÃO DO CONTINGENTE

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente


