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Curitiba recebe 24° edição do Congresso Nacional Escoteiro 

 

Entre os dias 28 de abril e 01 de maio, associados dos Escoteiros do Brasil se 

reunirão em Curitiba-PR, cidade-sede do 24° Congresso Nacional Escoteiro. 

Além do evento maior, a ocasião também marca a 25° Assembleia Nacional 

Escoteira e do 23° Fórum Nacional de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil. 

O simpósio é o principal e mais importante encontro de voluntários e lideranças 

do Movimento Escoteiro no país, e é marcado por oficinas, palestras, reuniões 

ordinárias, e também pela entrega do 2° Prêmio Escoteiros do Brasil de 

Educação, a ser realizada durante a Sessão Solene do Congresso. 

 

Momento de debate e troca de experiência entre os presentes, o evento também 

celebra a semana do Dia do Escoteiro, data que reafirma em cada escoteiro e 

escotista o senso de pertencimento a uma das maiores e mais importantes 

instituições voluntárias no mundo. Atualmente, os Escoteiros do Brasil contam 

com mais de cem mil associados em todo o país, marca alcançada em outubro 

de 2017. 

 

O evento acontecerá nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, instituição igualmente comprometida com a educação e bem 

centralizada em Curitiba, cidade com forte presença do Escotismo. Norteados 

pelo tema anual ‘Educação para a Vida’, os congressistas discutirão questões 

pedagógicas e estratégias para os próximos anos, abrangendo todos os ramos 

e programações existentes no Movimento Escoteiro brasileiro atualmente. 

 

Além da presença de voluntários de todas as Regiões Escoteiras do Brasil, o 

evento contará com a participação dos palestrantes João Armando Gonçalves – 

português, executivo do Organização Mundial do Movimento Escoteiro -, e Celso 

Cavallini, embaixador dos Escoteiros do Brasil e apresentador de um programa 

televisivo de aventuras; a realização de oficinas e feiras de projetos; autoridades 

da área política e social das esferas Municipal, Estadual e Federal. O evento é 

patrocinado pela Copel Telecom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escoteiros.org.br/

