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NOME, DATA E LOCAL

• Nome: 8º Jamboree Nacional Escoteiro (on-line)
• Data: 11,12 e 13 de setembro de 2020.
• Local: On-line, cada um na sua casa!

2. TEMA DO JAMBOREE: Mundo Digital Solidariedade Sem Fronteiras
O mundo está mais conectado do que nunca. Especialmente nesse momento de distanciamento
social, as pessoas estão usando as plataformas digitais para aprender, encontrar trabalho, mostrar
seu talento e fortalecer suas relações. No Movimento Escoteiro não está sendo diferente, estamos
adaptando nossas atividades a essa nova realidade, mas sem deixar de perder nossas características fundamentais e os elos de fraternidade que nos unem como irmãos escoteiros.
O tema do 8º Jamboree Nacional é um convite para que os jovens explorem novas realidades, experiências e fortaleçam os laços de solidariedade, demonstrando que nossos valores nos mantêm
unidos e firmes para superar qualquer obstáculo. O entendimento de solidariedade sem fronteiras
reforça nosso compromisso com a comunidade, em olhar para o próximo de maneira solidária e
nos mobilizar quanto movimento para apoiar aqueles mais impactados pela Covid-19.

3. PROPOSTA EDUCATIVA
Diante do cenário atual, onde o distanciamento social tem feito parte da realidade das nossas crianças, adolescentes e jovens, o Movimento Escoteiro tem se esforçado para manter sua atratividade,
buscando novas formas de oferecer sua proposta educativa. Considerando esse cenário e como
forma de manter o vínculo educativo e de fraternidade juntos aos nossos jovens, realizaremos o
8º Jamboree Nacional Escoteiro, numa edição especial, utilizando a tecnologia para impulsionar as
atividades e nos fortalecer como movimento.
A proposta educativa deste Jamboree está fundamentada nos conceitos básicos do Movimento
Escoteiro, contribuindo na formação de pessoas comprometidas com a comunidade, que assumem
seu papel como cidadãos responsáveis e úteis. Especialmente nesse momento, pretendemos
deixar uma marca positiva tanto nos participantes como em nossas comunidades.
Os participantes do Jamboree Nacional terão a oportunidade de vivenciar experiências educativas, usando diversas ferramentas tecnológicas, realizar atividades de integração, diálogo entre os
povos, fazer novas amizades e de proporcionar ações que vão contribuir para a construção de um
mundo melhor.
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Cinco princípios fundamentais permearão o programa desse Jamboree Nacional:
• Oferecer um evento contendo todos os elementos simbólicos existentes em um Jamboree
Nacional (mundos, módulos, cerimônias, insígnia do campo, etc.) de modo que a maior quantidade possível de jovens se beneficiem da experiência de “estar num jamboree”;
• Realizar atividades utilizando a tecnologia para impulsionar experiências, sentimentos e sensações que estimulem o jovem a refletir sobre seu compromisso com o futuro, reconhecendo os
desafios enfrentados na atualidade. As plataformas e ferramentas digitais serão um meio para
proporcionar atividades sensoriais, o aprendizado pela prática, para que os jovens vivenciem as
atividades oferecidas.
• Possibilitar a participação de jovens não-escoteiros, como convidados, ampliando potencial
de captação de novos associados dos Escoteiros do Brasil;
• Valorizar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como eixo central durante todo o
evento. Desafiar a pensar diferente, vivenciar novas e relevantes experiências;
• Oferecer uma ação de impacto junto à comunidade em geral, por meio de uma boa ação nacional em resposta a Covid-19.

4. PROGRAMA DE ATIVIDADES
O 8ª Jamboree Nacional terá seu início oficial no dia 11 de setembro, sexta-feira, a partir das 20h,
com a cerimônia de abertura. A cerimônia de encerramento está prevista para o dia 13 de setembro, domingo, as 20h.
Nas semanas que antecederem o evento, os jovens terão acesso a um conjunto de atividades de
mundos e também poderão dar início a conquista da insígnia do evento, por meio da realização de
atividades feitas virtualmente em suas patrulhas.
O Ramo Pioneiro terá uma programação de atividades específicas, conforme descrito logo abaixo.
Cada módulo terá coordenação e equipe própria, e funcionará durante 2 dias, com capacidade para
receber um mundo, por um período do dia (manhã ou tarde).
Atividades Prévias de Mundos – Serão oferecidas oportunidades de interação entre os integrantes
de cada mundo, com atividades prévias ao evento, tais como: concurso para elaboração do grito e
logotipo do mundo, jogos, atividades relacionadas a conquista da Insígnia da Conexão e criação de
espaços onde os jovens possam se conhecer e interagir antes do evento.
Módulo Cerimônias - Incluindo as cerimônias de abertura e encerramento, serão momentos inspiradores onde os participantes poderão celebrar a Fraternidade Escoteira, reforçar seus valores
e se divertir. Após as cerimônias será possível desfrutar de momentos com diferentes estilos de
músicas para celebrar o Jamboree com muita animação.
A cerimônia de abertura será realizada no dia 11/09, as 20h. A cerimônia de encerramento será
realizada no dia 13/09, as 20h.
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Módulo Aldeia Mundo Melhor - As patrulhas participarão de atividades e oficinas relacionadas aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo iniciativas oferecidas pela Organização
Mundial do Movimento Escoteiro e também por outras organizações. As atividades oferecidas pela
Aldeia Mundo Melhor terão como principal objetivo permitir que os jovens descubram e percebam
as principais questões relacionadas ao desenvolvimento que o mundo enfrenta na atualidade,
compreender suas origens, consequências e o que a humanidade pode fazer para avançar.
O foco principal será permitir que os participantes adquiram habilidades para atuar frente a essas
questões em suas próprias comunidades, dando especial ênfase dos Desafios do Desenvolvimento
Sustentável estabelecidos pela ONU.
Módulo Pokestop - Já pensou entrar dentro do universo Pokémon? Aqui isso é possível, um lugar
onde o seu personagem pode encontrar itens que irão ajudar na evolução do seu treinador interior.
Módulo Buschcraft - A proposta do módulo Buschcraft é oferecer atividades que valorizem conhecimentos e habilidades necessárias na vida urbana, sem perder a prática de observação da natureza
e as boas e velhas técnicas Escoteiras, em sua versão mais moderna.
Módulo Solidariedade - Em parceria com outras instituições, a proposta desse módulo é realizar
ações diversas de serviço comunitário, sem a necessidade dos jovens saírem de suas casas. As
ações ou campanhas podem ser iniciadas como atividades prévias ao evento.
Festival das Culturas do Brasil - Uma noite de apresentações culturais e folclóricas dos participantes do Jamboree, com transmissão on-line. Momento concebido para que os jovens possam
mostrar seu talento e expressar as diversas culturas existentes em nosso país.
O Festival das Culturas do Brasil será realizado na noite de sábado, dia 12 de setembro.
Insígnia da Conexão – Jovens do Ramo Escoteiro, Sênior e Pioneiro terão a oportunidade de conquistar essa insígnia durante o evento, mediante a realização de algumas atividades específicas.
Ramo Pioneiro em Ação - Dois dias de atividades especialmente concebidas para o Ramo Pioneiro,
com ênfase no desenvolvimento de ações relacionadas aos campos de ação prioritários: serviço,
natureza, trabalho e viagem. O Ramo Pioneiro terá um conjunto de atividades diferenciadas que
serão informadas em boletim específico.
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11/09
(Sex)

12/09
(Sáb)

13/09
(Dom)

Mundo 1
Celéstia

Mundo 2
Ivalice

Mundo 3
Tamriel

Mundo 4
Azeroth

Mundo 5
Mushroom
Kingdom

Abertura (20h)

Abertura (20h)

Abertura (20h)

Abertura (20h)

Abertura (20h)

Solidariedade

BuschCraft

Aldeia MM

Pokestop

Pios em Ação

BuschCraft

Solidariedade

Pokestop

Aldeia MM

Pios em Ação

Festival das
Culturas

Festival das
Culturas

Festival das
Culturas

Festival das
Culturas

Festival das
Culturas

Aldeia MM

Pokestop

Solidariedade

BuschCraft

Pios em Ação

Pokestop

Aldeia MM

BuschCraft

Solidariedade

Pios em Ação

Encerramento
(20h)

Encerramento
(20h)

Encerramento
(20h)

Encerramento
(20h)

Encerramento
(20h)

5. SUBCAMPOS - MUNDOS
Os jovens dos Ramos Escoteiro e Sênior estarão divididos em 4 mundos, sendo dois de cada ramo.
Cada mundo será coordenado por uma equipe composta por três membros, um dos quais será
designado o Chefe do Mundo.
Os Chefes de Mundos e seus Assistentes são responsáveis pela organização do mundo, participação dos mundos nas atividades, questões de disciplina on-line, manutenção da rotina de vida do
mundo seguindo os horários, definição de ações com os chefes de tropa e escotistas, tomada de
decisões sobre a vida do mundo, entre outras.
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MUNDO
1
RAMO ESCOTEIRO

MUNDO
2
RAMO ESCOTEIRO

CELESTIA
MUNDO DE ZELDA

IVALICE
MUNDO DE FINAL FANTASY

MUNDO
3
RAMO SENIOR

MUNDO
4
RAMO SENIOR

TAMRIEL
MUNDO DE ELDER SCROLLS

AZEROTH
MUNDO DE WARCRAFT

MUNDO
5
RAMO PIONEIRO
MUSHROOM KINGDOM
MUNDO DE SUPER MARIO
6. TROPAS, PATRULHAS E EQUIPES DE ESCOTISTAS
Para os Ramos Escoteiro e Sênior, cada tropa será formada por 4 patrulhas, cada uma com 9 jovens
e 4 escotistas que as acompanham, totalizando 40 pessoas. Um dos escotistas será designado
como chefe da tropa.

7. PARTICIPACAO DOS JOVENS NAS ATIVIDADES
Os jovens vivenciarão as atividades do 8º Jamboree Nacional por meio de seus mundos, tropas e
especialmente patrulhas. Ainda que o Jamboree seja desenvolvido a distância, a vida em equipe
deve ser fortalecida e preservada. É de suma importância o envolvimento dos monitores na operação das atividades. Sempre que possível devem ser repassadas a eles informações pertinentes
ao funcionamento dos módulos, lhes atribuindo responsabilidades compatíveis com sua idade e
maturidade.
A participação dos jovens nos módulos de atividades se dará por meio da orientação dos chefes de
mundo, com apoio dos escotistas.
Os intervalos entre os módulos de atividades devem ser preservados e, ainda que os jovens realizem as atividades desde suas casas, os horários de alimentação e repouso devem ser respeitados.
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8. PAPEL DOS ESCOTISTAS
Contamos com a colaboração dos escotistas no papel de educadores, apoiando e orientando os
jovens nas atividades, no acesso as diversas plataformas e ferramentas, bem como nos aspectos de
segurança no ambiente virtual. Sempre que necessário, de forma adicional aos integrantes da equipe
de serviço, os escotistas podem ser convocados a apoiar na aplicação das atividades dos módulos.
Manter os jovens motivados para participar das diversas atividades, vivendo aventuras dentro de
suas próprias casas será um grande desafio, portanto necessitamos do apoio e animação de todos
para que esse Jamboree Nacional seja um verdadeiro sucesso.

9. COORDENADORES REGIONAIS
Cada Diretoria Regional deverá designar um responsável regional, a quem caberá repassar informações do Jamboree à Unidade Escoteira Local, organizar a montagem das patrulhas e tropas e
outras funções que lhe forem atribuídas. O prazo para que as diretorias regionais indiquem o coordenador regional é 28 de julho de 2020.

10. PARTICIPACAO
A atividade é destinada a membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados a uma
Unidade Escoteira Local e que estejam ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do
Registro Institucional correspondente ao ano de 2020.
a) Jovem – A participação no evento como “jovem” é possível para os nascidos entre 11/09/2009
e 13/09/1999 (deve ter completado, no mínimo, 11 anos até o dia 11 de setembro de 2020, e não
pode ter completado 21 anos antes do dia 13 de setembro de 2020). Patrulhas, tropas e mundos
serão por Ramo - Escoteiro ou Sênior - de acordo com as categorias dos jovens, conforme estejam
registrados no PAXTU até a data limite para montagem das tropas.
b) Escotista – A participação no Jamboree como “escotista” (responsável por uma patrulha com 9
jovens) é permitida para os adultos que atendam os seguintes requisitos:
• Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início do 8º Jamboree Nacional Escoteiro
on-line;
• Estejam registrados na categoria “Escotista”, em seu cadastro no PAXTU;
• Possuam, preferencialmente, experiência na condução de tropas dos Ramos Escoteiro ou Sênior;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do curso “Cyberbullying – Prevenção e Informações”, que
está disponível no Campo Escola Virtual - https://www.escoteirosead.org.br/. A inscrição como
“Escotista” está condicionada à existência de inscrições de jovens em seu grupo/Distrito para
formar uma patrulha com nove jovens, para a qual será designado como responsável, e que esteja
cadastrado no PAXTU na categoria “Escotista” na data de montagem das tropas.
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c) Equipe de Serviço - ES – A participação como membro da “Equipe de Serviço” é possível para
adultos que atendam os seguintes requisitos:
• Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início do Jamboree;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do curso “Cyberbullying – Prevenção e Informações”, que
está disponível no Campo Escola Virtual - https://www.escoteirosead.org.br/. A participação
como membro da “Equipe de Serviço” está condicionada às necessidades do evento e ao perfil
estabelecido para a função. Poderá ser previamente definido, ou não, qual será o setor de atuação
do membro da ES no evento, de acordo com as necessidades da coordenação. As tarefas e funções
da Equipe de Serviço serão definidas pelos organizadores do 8º Jamboree Nacional Escoteiro
on-line em um informativo específico.
IMPORTANTE: Os integrantes da Equipe de Serviço deverão realizar o check-in antecipadamente
na plataforma, de acordo com a necessidade de cada módulo de atividade, para receberem treinamento específico sobre sua função. Essa condição é obrigatória e deverá ser observada pelo adulto
no momento da candidatura.

11. INSCRICOES
11.1 Participantes Associados
a) Procedimento de inscrição: A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo
sistema “Meu PAXTU”, e deve considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras
condições estipuladas neste documento e outros correlatos. Por meio do sistema “Meu PAXTU” o
participante poderá ter acesso a informações pertinentes ao seu processo de inscrição, tais como:
• Escolha da condição de pagamento (boleto ou cartão);
• Impressão do boleto bancário;
• Acompanhamento do pagamento efetuado;
• Autorização dos responsáveis via PAXTU, aceitando o termo de participação; e
A inscrição somente estará completa após:
• Verificação do Registro Institucional para o ano de 2020;
• Verificação do pagamento da taxa de inscrição; e
• No caso dos adultos inscritos como “Escotista” e “Equipe de Serviço”, da verificação do certificado de conclusão do curso em EaD.
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b) Inscrição de associados de outra Associação Escoteira filiada à OMME, da Federação de Bandeirantes do Brasil e outras parceiras institucionais no evento:
A estrutura administrativa da associação parceira deverá autorizar a inscrição de participantes,
atestando a regularidade do interessado junto a sua associação para o ano de 2020.
• A inscrição deverá ser feita primeiramente com o setor de Eventos da União dos Escoteiros do
Brasil pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br e posteriormente será viabilizado acesso para preenchimento de ficha avulsa individual no PAXTU.
c) Taxa do Jamboree
• Opções de pagamento: o participante (Jovem, Escotista ou Equipe de Serviço) poderá optar por
qualquer uma das formas de pagamento, com os respectivos vencimentos descritos abaixo:
R$25,00 com o pagamento via Cartão de Crédito ou Boleto Bancário
• O início das inscrições será no dia 21/07/2020 e poderão ser realizadas até 26 de agosto de 2020,
diretamente pelo PAXTU.
• O atraso no pagamento da taxa de inscrição, acarretará em cobrança de multa de 2% e juros de
1% ao mês, e estará sujeito ao eventual cancelamento da inscrição.
d) A taxa de inscrição tem a finalidade de cobrir os seguintes custos e despesas:
• Um distintivo do evento, materiais complementares serão disponibilizados via internet;
• Despesas operacionais, tais como a criação e confecção de materiais de divulgação; despesas
postais referentes ao Jamboree (envio Kit do Participante); despesas de telefone; taxas e custos
bancários referentes à cobrança de boletos bancários; materiais de escritório necessários ao
evento; aluguéis de equipamentos; aluguel de servidor específico e sistema para utilização durante
o 8º Jamboree Nacional Escoteiro on-line.
e) Substituição de inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo,
até o dia 31/8/2020, sempre via PAXTU, com a anuência dos dois interessados, bastando ambos
estarem com registro e taxa de inscrição quitada.
f ) Desistência de participação individual: será aceita através do PAXTU, nas seguintes condições:
• Até a data de 31/07/2020 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os custos
administrativos no montante de 10% do valor total;
• Até a data de 26/08/2020 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os custos
administrativos/operacionais no montante de 30% do valor.
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11.2 Participantes Externos
O 8º Jamboree Nacional Escoteiro tem um diferencial, é possível trazer amigos/as (jovens) para
participar! As inscrições dos participantes que ainda não são associados aos Escoteiros do Brasil
serão realizadas pelo Grupos Escoteiro, saiba como:
a) Jovens indicam ao Grupo Escoteiro amigos/as que desejam que participe;
b) A Unidade Escoteira Local realiza contato com o jovem e preenche uma ficha de “associado provisório”, para isso:
1. Acesse o paxtu/adm;
2. Clique em associados – Dados dos associados;
3. Clique em Novo associado provisório.
c) Após a ficha devidamente preenchida, siga os seguintes passos:
1. Clique em Registro Escoteiro – Resumo de registros;
2. Clique em novo lote de registro provisório;
3. Quando selecionar o participante, a mensagem de confirmação irá aparecer;
4. Clique em sim e finalize o lote.
Depois da finalização do lote, o setor de registro irá providenciar a liberação do participante.
Sugerimos que as Unidades Escoteiras Locais estabeleçam data final para as indicações para
gerar lote único com todos os convidados.
d) A UEL deverá acompanhar a liberação do lote, assim que o lote for liberado, o participante terá
um número de registro.
e) Já com o registro provisório em mãos, o chefe ou associado irá precisar entrar no Sistema “Meu
Paxtu” e se inscrever no evento, onde gerará automaticamente um boleto no valor de R$ 25,00
para pagamento em até 26/08, data em que se encerra as inscrições, neste valor já estão inclusos
o registro provisório e a inscrição.
f ) Caso em até 26/08 não seja feita a inscrição/pagamento, automaticamente será cancelado o
registro provisório.
g) Após o encerramento do evento, o registro provisório específico para a inscrição do evento será
cancelado.
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12. COMPOSICAO DE PATRULHAS E TROPAS
Os coordenadores regionais deverão apresentar a composição das patrulhas e tropas até o dia
31/8/2020. O setor de Eventos manterá à disposição dos coordenadores regionais as informações
necessárias, visando facilitar o trabalho, além daquelas que já estarão disponibilizadas no PAXTU.

13. USO DE IMAGEM
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na
forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas
imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios
escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

14. PROCEDIMENTOS NAO PREVISTOS
O Comitê Organizador do 8º Jamboree Nacional Escoteiro On-line decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer excepcionalidade.

15. MAIS INFORMACOES
Mais informações podem ser encontradas no site dos Escoteiros do Brasil: www.escoteiros.org.br
Curitiba, 3 de setembro de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

