
    

 

Conteúdo das apresentações 

As apresentações devem conter as informações essenciais para que todos possamos entender em que consiste o 

projeto apresentado. Sugerimos que seja dividida em seções como: objetivos, justificativa, organização, 

desenvolvimento e avaliação. Fotos e imagens também contribuem para a estruturação de uma explanação clara e 

eficiente. 

Formato das apresentações 

Sugerimos que cada Núcleo Regional traga um banner, de medida 90 cm X 120 cm, impresso em papel. Caso não seja 

possível, podem ser trazidos cartazes ou folders simples com as  informações que serão apresentadas. 

Inscrições de apresentações 

Para que o Núcleo Nacional consiga organizar o formato da atividade que mais se adeque às necessidades do evento 

e à quantidade de apresentações, solicitamos a todas as Regiões que, por meio de seu Núcleo Regional, realizem a 

inscrição de seus projetos. Para isso, pedimos que enviem um e-mail com o título do projeto e o nome da Região para 

Maria Clara Marotti (mariaclara.marotti@escoteiros.org.br) até o dia 02 de outubro de 2017.  

Dúvidas e sugestões a respeito da Feira também podem ser enviadas para o e-mail acima. 
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1. FEIRA DE PROJETOS 

Como forma de facil itar o intercâmbio e o compartilhamento de boas ideias entre os Núcleos Regionais, realizaremos 

uma Feira de Projetos durante o ENJL. A ideia é que todos os Núcleos Regionais tragam ao menos um projeto para 

apresentar no evento, de modo que tenhamos diversas experiências positivas que possam ser compartilhadas e 

replicadas em outras Regiões. 
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2. FEIRA DAS REGIÕES 

Uma das coisas mais legais em eventos escoteiros é poder partilhar coisas novas com nossos irmãos de lenço. Pensando 

nisso, propomos a realização de uma Feira das Regiões em uma de nossas noites do evento. A ideia é criar um ambiente 

multicultural, valorizando as múltiplas realidades que vivenciamos em um país diverso como o Brasil. 

Para isso, pedimos que os jovens de cada Região Escoteira se organizem para montar um pequeno stand que represente 

sua Região. É interessante que esse stand contenha itens que a delegação considere importantes e típicos de seu  estado, 

tais como: comidas, bandeira, elementos históricos, trajes... As delegações podem preparar ainda apresentações 

musicais ou de dança. 

 

 

 

 

 

No próximo boletim, enviaremos um resumo da programação do evento, bem como as leituras prévias que se f arão 

necessárias para o bom aproveitamento das atividades propostas. 

Quaisquer dúvidas e sugestões a respeito do evento podem ser enviadas para o Núcleo Nacional, em um dos e-mails 

abaixo: 

• Mariana de Marchi - marianademarchi@souescoteiro.com.br 

• Raphael Gadelha - raphael.gadelha@escoteiros.org.br 

• Nathalia Lourenço - nathalia.lourenco@escoteiros.org.br 

• Maria Clara Marotti - mariaclara.marotti@escoteiros.org.br 

• Daniel Guarnieri - daniel.guarnieri@escoteiros.org.br 

 


