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APRESENTAÇÃO

O Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária (popularmente conhecido como 
MutCom) é uma atividade de mobilização nacional que visa a integração e colaboração 
dos Escoteiros do Brasil com a sociedade - como por exemplo, com as comunidades pró-
ximas às Unidades Escoteiras Locais espalhadas em todo o território nacional. O MutCom 
é uma oportunidade de proporcionar às crianças, adolescentes e jovens atividades de 
serviço que exerçam a função de estimular seu envolvimento com a comunidade, empo-
derando nossos jovens no intuito de agregar na formação de um indivíduo consciente e 
engajado com o mundo ao seu redor.

Este ano a atividade em sua 21ª edição acontecerá no dia 21 de setembro, com relató-
rios podendo ser enviados via PAXTU até o dia 20 de outubro. Sob o tema “Aventura Sau-
dável”, convidamos todas as Unidades Escoteiras Locais do Brasil para participar das ações 
voltadas ao viés comunitário, à interação com a comunidade externa e à descoberta de 
novos olhares para aqueles à nossa volta.

O objetivo do MutCom é promover atividades que ofereçam impacto social e que em-
poderem os jovens com senso crítico para compreender seu lugar e seu papel  na cons-
trução de um mundo melhor, deixando claro que as grandes mudanças começam em 
pequena escala. Além disso, é claro, o MutCom é um espaço para criar bons momentos e 
boas memórias com nossa fraternidade, promovendo atividades atraentes e variadas para 
todos os Escoteiros do Brasil.

O MutCom faz parte de um conjunto de atividades importantíssimo para os Escoteiros 
do Brasil, as atividades estratégicas. Elas possuem o intuito de levar o Escotismo para a 
comunidade externa e colocar o jovem em contato com esse público, de forma a mos-
trar à sociedade as atividades que desenvolvemos em nossos Grupos Escoteiros e Seções 
Autônomas. As atividades estratégicas são:

• EducAÇÃO ESCOTEIRA; 

• Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco); 

• Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária (MutCom).

 O MutCom, alinhado com a Agenda 2030 e com os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável da ONU, busca propor atividades que colaborem para que nossos jovens 
possam se sentir parte da construção do Mundo Melhor que desejamos. O Movimento 
Escoteiro é um espaço para engajar e empoderar jovens a fim de concretizar esse objeti-
vo. Desejamos a todos um excelente MutCom! 

“Tiremos o chapéu para o passado e arregacemos as mangas para o futuro.”
Lady Olave Baden-Powell, relatório da Conferência Mundial de 1977.
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Mensagem da Diretoria Executiva Nacional

É com muito entusiasmos que chegamos a mais uma edição do Mutirão Nacional de 
Ação Comunitária. Por mais de duas décadas o MutCom aproximou as Unidades Esco-
teiras Locais de suas comunidades e proporcionou experiências educativas valiosas, bem 
como fez a diferença para muitos não membros do Movimento Escoteiro, que beneficia-
dos, ou observadores destas ações, passaram a enxergar os Escoteiros com outros olhos, 
compreendendo que nossa Instituição tem papel importante na construção de um Mun-
do Melhor.

 Neste ano o MutCom é ainda mais especial, pois a convite da Diretoria Nacional o Nú-
cleo Nacional de Jovens Líderes mobilizou a Rede Nacional de Jovens Líderes e compôs, 
através de seleção aberta, a coordenação do evento. Teremos em 2019, portanto, um 
Mutirão Nacional de Ação Comunitária planejado por jovens líderes, que disponibilizam 
através deste documento 15 sugestões de atividades.

A proposta do evento neste ano visa atender uma série de demandas do dia a dia das 
Unidades Escoteiras Locais e das Seções, permitindo a conquista das Insígnias de envolvi-
mento comunitário (Insígnia da Boa Ação, Insígnia da Ação Comunitária e Insígnia do De-
safio Comunitário), bem como realizar atividades alinhadas com a proposta de um Mundo 
Melhor. Promova o processo participativo em sua seção e escolha, junto com os jovens, 
quais atividades mais se encaixam com a sua realidade.

 
Desejamos a todos os Escoteiros do Brasil um excelente MutCom!

 

Celso Thadeu de Menezes

Diretor de Métodos Educativos
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1- FAÇA PARTE DE ALGO GRANDE!

O Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day) é uma ação mundial que visa promover 
a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e par-
ques. No dia 21 de setembro 157 países estarão mobilizados para 24 horas de limpeza! A 
ação simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para um problema maior 
do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. Participe você também desta iniciativa!

Mais informações em: https://www.limpabrasil.org/projeto/dia-mundial-de-limpeza/

 2- Mutirão de Limpeza da praia de Copacabana

 No dia 21/09 também ocorrerá o Mutirão de limpeza da praia de Copacabana!

Ponto de Encontro: na altura do Hotel Marriott (Avenida Atlântica, 2600)

Horário: 9h às 13h

Inscrições: (gratuitas – membros registrados em 2019) até o dia 09/09/2019, pelo 
e-mail rubemtadeu@escoteirosrj.org.br, informando o GE, o Ramo, o escotista responsá-
vel e o nº de participantesd juvenis;

Esta atividade valerá para o MUTCOM 2019;

Cada membro juvenil receberá um exemplar do livro “Chega de Plástico”;


