Informações sobre a Hora do Planeta
Cadastramento da atividade e solicitação dos distintivos - pedido e envio

O cadastro da Hora do Planeta deve ser realizado por todas as Unidades Escoteiras Locais que
participarem, sendo que o cadastramento no PAXTU deve ocorrer até o dia 31/03 (para garantir
o distintivo) impreterivelmente.
Segue abaixo as instruções para o cadastramento no PAXTU:

1 - Entrar no PAXTU Administrarivo:

2 - Cadastrar a atividade no PAXTU > em atividades fora de sede;

3 - Inserir o nome da atividade e a data;

4 - Escolher o tipo da atividade* > HORA DO PLANETA

5 - Após o preenchimento com todas as informações necessárias e confirmar a inclusão da
atividade, irá aparecer as opções para a compra e baixa do certificado;
SOLICITAÇÃO DE DISTINTIVOS À PARTIR DO DIA 02/04;

6 - Para a compra dos distintivos, basta clicar no ícone ao lado e dentro do círculo;

7 - Irá aparecer a tela para a compra dos distintivos conforme abaixo:

8 - Clicar em novo Lote para abrir a compra:

9 - A primeira situação é escolher se irá via correio ou Malote(para Regiões Escoteiras que
possuem o serviço de malote – RS/PR/SP/DF/RJ);

10 - Depois basta informar a quantidade e clicar no “disquete” para salvar o pedido;

Os distintivos da Hora do Planeta serão oferecidos pelo WWF, sendo assim, no dia 1º/04 será
fechado a contagem de participantes (incluídos no PAXTU), para a solicitação e posterior
confecção dos distintivos pela fábrica, sendo que este processo deve durar em torno de 15 à 20
dias. Estimamos o início do envio dos distintivos por volta do dia 17/04.
O distintivo será fornecido de forma gratuita, porém, o envio será cobrado a taxa de envio pelos
correios (via PAC), ou então, de forma gratuita para aqueles que utilizarem o serviço de malote
(para Regiões Escoteiras que possuem o serviço > RS-PR-SP-RJ-DF)
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Escritório Nacional pelo e-mail:
atividades@escoteiros.org.br ou 41 3353-4732 - falar com Marcelo Margraf - Gerente Nacional
de Atividades Especiais.

