Maratona de programação em Brasília pensa soluções para desafios
escoteiros
Uma maratona de programação com o objetivo de buscar soluções tecnológicas
para as atividades escoteiras. Aliado à isso, a oportunidade de reunir
participantes do Movimento Escoteiro de todos os cantos do país, para pensar
em alternativas criativas e inovadoras para os desafios escoteiros propostos.
Nos dias 19 e 20 de maio, em Brasília-DF, o 1° Hackathon Escoteiro reunirá
escoteiros de todo o Brasil para elaborar resoluções para as atividades do
encontro.
O termo do inglês ‘hacking’ tem tradução livre como ‘encontrar uma maneira de
realizar uma atividade de forma diferente da convencional, ou sem os materiais
ideais à mão’. E o conceito de ‘materiais ideais’ valem também para os recursos
humanos: para o evento, não é necessário ser programador ou possuir grandes
conhecimentos de tecnologia e sistemas, pois o objetivo é propiciar o
desenvolvimento do trabalho em equipe, de forma heterogênea e com diferentes
perfis de sugestão para as soluções, visto que isso possibilita o ‘pensar fora da
caixa’, e enxergar pontos de vista de áreas diferentes.
A maratona de programação é voltada para jovens a partir de 13 anos e adultos,
que trabalharão em pontos como propor soluções rápidas e de custo baixo para
os desafios apresentados, ajudar o Movimento Escoteiro a ser mais criativo,
inclusivo e inovador, desenvolver habilidades de colaboração entre os
participantes, incentivar o trabalho em grupo e a coordenação na execução de
atividades. As propostas podem ser apresentadas em aplicativo, página ou
dispositivo, e serão utilizadas durante o 7° Jamboree Nacional Escoteiro, que
acontecerá entre os dias 15 e 21 de julho em Barretos-SP.
O 1° Hackathon Escoteiro acontecerá em 19 e 20 de maio de 2018, no CampoEscola dos Escoteiros do Distrito Federal, em Brasília-DF. Mais informações pelo
e-mail hackathon@escoteiros.org.br.
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