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AÇÃO FRATERNA “CALENDÁRIO DE PAREDE 2021”

Em 2020 fomos todos surpreendidos pela pandemia da COVID-19, foi preciso interromper nossas 
atividades presenciais para proteger aqueles que mais amamos. Embora a pandemia não tenha 
acabado, é hora de pensarmos juntos como vamos nos transformar para os novos tempos e 
tornar o Escotismo ainda mais forte! 

Além de impossibilitar os encontros presenciais, a pandemia trouxe também dificuldades financeiras 
para nossa instituição, Unidades Escoteiras Locais e associados. Pensando nisso estamos 
lançando a Ação Fraterna “Calendário de parede 2021”, uma campanha para mobilizar recursos, 
envolvendo associados, famílias, comunidade e amigos. 
 
A Loja Escoteira irá confeccionar um Calendário de Parede com fotos que representam o Movimento 
Escoteiro, datas especiais, datas escoteiras e espaço para anotações. O material poderá ser 
adquirido a preço de custo por lotes, pelas Unidades Escoteiras Locais, para serem revendidos 
a um preço sugerido. A renda obtida com essa ação poderá servir para auxiliar na retomada das 
atividades, para pagamento da taxa associativa de seus membros ou outras necessidades. 

Além de contribuir com os Grupos Escoteiros e Seções Autônomas na mobilização de recursos, o 
projeto tem o objetivo de divulgar o Movimento Escoteiro para comunidades, familiares e amigos 
que ainda não fazem parte ou conhecem o Escotismo.

Como realizar o pedido

Para realizar seu pedido acesse o link da Loja Escoteira :
[Calendário de Parede 2021]

Importante: Todos os pedidos passarão por análise interna, caso seja identificado que o pedido 
não foi adquirido para arrecadação de valores para a UEL o pedido poderá ser cancelado. A 
confirmação será feita através de contato com a diretoria da UEL.

Quantidades e valores de compra 

Quantidade

De 25 a 49 calendários

* Para frete grátis consulte as regras da Loja Escoteira

R$ 4,96 + Frete*

R$ 4,86 + Frete*

R$ 4,76 + Frete*

De 50 a 99 calendários

Acima de 100

Valor por calendário ( Unidade )

https://www.lojaescoteira.com.br/calendario-de-parede-2021-dos-escoteiros-do-brasil
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Composição do preço

O preço do Calendário de Parede Escoteiros do Brasil 2021 será disponibilizado para encomenda 
à custo de produção, sendo este:

Custo por unidade: R$ 3,76
Despesas da Loja Escoteira referente embalagem, manuseio logístico, despesas financeiras e 
administrativas: R$ 1,20 
Totalizando em um valor unitário de R$ 4,96

Data-limite para pedido 

Os pedidos devem ser realizados até o dia 15 de dezembro de 2020. 

Tempo de produção e envio  

A contar da data-limite para pedidos até a sua produção, consideramos o prazo de 30 (trinta) dias 
para envio. Ou seja, a previsão estimada para início da remessa dos calendários adquiridos é 15 
de janeiro de 2021. 

Taxa de envio fornecida no momento da compra.

Formas de pagamento  

Cartão de Crédito: pagamento em até 6x, considerando a parcela mínima de R$ 50,00
Boleto Bancário: boleto emitido com vencimento 48h.

COMO GERAR RECURSOS A PARTIR DA VENDA DOS CALENDÁRIOS

Preço sugerido  

Como trata-se de uma ação social de mobilização de recursos para a UEL, sugerimos que o preço 
praticado seja de 15 - 20 reais. 

Como envolver os membros da UEL e da comunidade no projeto

Quando falamos em projetos de mobilização de recursos, temos que considerar que um dos 
fatores de sucesso é o envolvimento do maior número possível de pessoas, então é o momento 
de pensar em como a sua Unidade Escoteira pode envolver seus membros, famílias e comunidade 
na iniciativa. Deixamos aqui algumas sugestões: 

• Pré venda por email: avisar ao maior número possível de pessoas sobre a possibilidade de 
adquirir o calendário. Podendo executar a venda em dezembro com entrega programada após 
remessa.
• Divulgação nos grupos do whatsapp; 
• Facilitar a compra - realizar a venda do calendário junto do pagamento das contribuições 
associativas mensais;
• Pequenos descontos para quem comprar mais de uma unidade; 
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• Parcerias para venda em pontos comerciais (lojas, mercados de bairro, entre outros); 
• Formar rede de relacionamento que leve calendários para amigos, familiares, empresas, etc.

São diversas as possibilidades! Use a criatividade para captar recursos da forma mais adequada à 
realidade de sua Unidade Escoteira Local!

Informações Adicionais

A produção dos calendários depende de um número mínimo de pedidos.  Caso não seja atingido 
esse número até a data-limite para pedidos (15 de dezembro), será feita a devolução dos valores 
pagos aos compradores. Assim que atingirmos o número mínimo, divulgaremos nas redes sociais.

Canal de dúvidas 

Em caso  de dúvidas sobre o projeto, enviar email para atendimento@lojaescoteira.com.br  
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