23º Congresso Nacional vai reunir mais de 400 escoteiros em Goiânia
Durante o evento acontecerá a entrega da primeira edição do Prêmio Escoteiros do Brasil de
Educação.

Entre os dias 21 e 23 de abril de 2017, acontece o 23º Congresso Nacional Escoteiro,
em Goiânia (GO), com o objetivo de promover a atualização, o debate e a troca de
experiências, sendo também um momento de confraternização entre adultos voluntários de
todo o Brasil.
Além de oficinas práticas, workshops, debates e exposições realizadas durante o
Congresso, acontece também a 24ª Reunião da Assembleia Nacional Escoteira, onde será
realizada a eleição de parte do Conselho de Administração Nacional, e o 22º Fórum Nacional
de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil, momento de alinhamento e capacitação juvenil.
O Congresso contará com a presença de Eduard Vallory, presidente do Centro
Unesco da Catalunha, que fará da Palestra Magna um momento inesquecível.
Com a intenção de reconhecer e valorizar instituições e educadores que se dediquem
à educação brasileira, será entregue, na Sessão Solene, o 1º Prêmio Escoteiros do Brasil de
Educação. Os educadores Paulo Freire e Anísio Teixeira serão agraciados, in memorian, com o
reconhecimento de nossa instituição.
Entre os mais de 400 inscritos está também David Peña, executivo da Loja Escoteira
Mundial, além de escoteiros do Líbano, Coreia do Sul e Polônia.
Serviço:
23º Congresso Nacional Escoteiro
Local: Castro’s Park Hotel - Av. República do Líbano, nº 15
Horário: a programação completa está disponível no site www.escoteiros.org.br
Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens
que conta com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e
credos e se configura como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua
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principal característica é se tratar de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia.

Escoteiros do Brasil
Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na
formação de cidadãos conscientes e atuantes. Em 2016, contou com um contingente de 92.029
escoteiros, nos quais 22.597 são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 648
cidades brasileiras, somando um total de 1.392 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca
de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 216 países e territórios, a organização é reconhecida
como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 3.297/17 e como instituição de educação
extra escola pela Lei nº. 8.828/46.
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