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FÓRUNS NACIONAIS DOS RAMOS
Escoteiro, Sênior e Pioneiro

1. O QUE É?

Os Fóruns Nacionais dos Ramos são espaços de discussão especialmente voltados aos jovens dos Ramos 
Escoteiro, Sênior e Pioneiro, onde serão debatidos assuntos relacionados ao Programa Educativo e outros temas 
relacionados à juventude.

Tais eventos têm o importante objetivo de empoderar e inspirar os jovens por meio de um enfoque participativo, 
possibilitando que estes desenvolvam competências relacionadas à tomada de decisões, análise crítica e 
conclusão sobre temas relacionados ao Movimento Escoteiro e à sociedade em geral.

São espaços privilegiados de consulta, onde podemos escutar a opinião dos jovens para o desenvolvimento 
de ações futuras da instituição, considerando o disposto no Objetivo 1.2 “Envolvimento Juvenil” do atual Plano 
Estratégico dos Escoteiros do Brasil. 

2. ONDE?

On-line.
Cada um na sua casa!

3. QUANDO?

Fórum Nacional do Ramo Escoteiro
Dia 12 de dezembro de 2020 (sábado)

Início previsto às 8h e término previsto às 17h30. 

Fórum Nacional do Ramo Sênior
Dia 13 de dezembro de 2020 (domingo)

Início previsto às 8h e término previsto às 17h30. 

Fórum Nacional do Ramo Pioneiro
Dia 13 de dezembro de 2020 (domingo)

Início previsto às 8h e término previsto às 17h30. 



4. FORMATO E PROGRAMAÇÃO PREVISTA

Os Fóruns serão realizados separadamente, com programação específica para cada Ramo.

A programação envolverá temas relacionados ao programa educativo de cada Ramo, mediados pelas 
Coordenações Nacionais dos Ramos Escoteiro, Sênior e Pioneiro.

• Sistema de Progressão (distintivos, especialidades, atividades, etc.)
• Faixas-etárias dos Ramos
• Instâncias de tomada de decisão
• Interação entre jovens e adultos
• Visão dos jovens sobre o funcionamento do seu Ramo

A programação completa, bem como as plataformas que serão utilizadas para conexão, os links de acesso e 
demais orientações para participação no evento serão divulgadas nos próximos boletins.  

5. QUEM PODE PARTICIPAR?

Membros juvenis dos Ramos Escoteiro, Sênior e Pioneiro, com registro escoteiro válido.

6. COMO SE INSCREVER?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 14 de novembro até às 23h59 do 
7 de dezembro de 2020, ou até serem completadas todas as vagas.

O participante deve se inscrever no Fórum do seu Ramo, considerando a sua idade na data de realização 
do evento.

7. QUANTO?

O evento é gratuito com vagas limitadas (950 em cada Fórum). A participação está condicionada a quantidade de 
vagas disponíveis. 

Os participantes inscritos devem assumir o compromisso de participar durante todo o período do evento. 



8. MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS

Os próximos boletins apresentarão mais detalhes sobre o evento, mas os interessados já podem se inscrever e 
se agendar para garantir sua participação no evento. 

Em caso de dúvidas ou informações complementares sobre o evento, entrar em contato com a área de eventos 
do Escritório Nacional:

E-mail: eventos@escoteiros.org.br  
Telefone: (41) 3353-4732

Curitiba/PR, 12 de novembro de 2020.

Rafael Rocha de Macedo
Diretor Presidente - Escoteiros do Brasil

Celso Menezes
Diretor de Métodos Educativos  - Escoteiros do Brasil


