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BOLETIM 2
Inscrição, programação e informações gerais

1. APRESENTAÇÃO

O Congresso Nacional Escoteiro é um momento de encontro e intercâmbio das lideranças 
escoteiras do nosso país, em que os participantes têm a oportunidade de compartilhar 
ideias e experiências e discutir questões educativas e estratégicas da instituição, dentro de 
um ambiente de fraterna convivência, visando contribuir com melhores práticas para os 
Escoteiros do Brasil.

Juntamente com o 28º Congresso Nacional Escoteiro, teremos  a Reunião Ordinária da 29º 
Assembleia Nacional Escoteira e as Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração 
Nacional, do Conselho Consultivo Nacional e o 28º Fórum Nacional de Jovens Líderes.

2. DATA

29 e 30 de abril (sábado e domingo) e 1º de maio de 2023 (segunda-feira).

3. LOCAL

Faculdades Integradas Campos Salles
Rua Nossa Senhora da Lapa, 270 - Lapa - São Paulo - CEP 05072 000

Para chegar à São Paulo de carro, as principais vias de acesso são a Anchieta (SP-150) 
e Imigrantes (SP-160), Anhanguera (SP-300), Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), 
Bandeirantes (SP-348), Castello Branco (SP-280), Fernão Dias (BR-381), Presidente Dutra 
(BR-116), Raposo Tavares (SP-270) e Régis Bittencourt (BR-116).

Chega-se à São Paulo de ônibus pelo Terminal Rodoviário do Tietê, distante aproximadamente 
14 km do local do evento, https://www.terminalrodoviariodotiete.com.br/

Chega-se à São Paulo de avião pelo Aeroporto de Congonhas - distante 24 km,
Aeroporto Internacional de Guarulhos - distante aproximadamente
32 km e Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas) -
distante aproximadamente 85 km do local do evento.

https://www.terminalrodoviariodotiete.com.br/
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4. PROGRAMAÇÃO PREVISTA

Confira a programação prevista do 28º Congresso Nacional Escoteiro:

SÁBADO - 29/04
07h30 Início do Check-in (credenciamento) e escolha das oficinas
08h30 Reunião do Conselho de Administração Nacional - CAN
Oficinas e 
Encontros

Oficinas e Encontros:
SM1 - Conselhos Gestores
SM2 - Grupo Padrão
SM3 - Educação para Inclusão
SM4 - Jovem Adulto no Movimento Escoteiro
SM5 - Escotismo e Redes Sociais
SM6 - GPS Atualização do Programa
SM7 - Especialidades e a Taxonomia de Bloom 

10h Intervalo - Coffee break
10h30 Reunião do Conselho de Administração Nacional - CAN
Oficinas e 
Encontros

Oficinas e Encontros:
SM8 - Valorização do Voluntário
SM9 - Manutenção de Competências
SM10 - Atividades Católicas
SM11 - Mundo Melhor
SM12 - Encontro Modalidade do Ar
SM13 - Seminário Loja Escoteira Nacional

12h Almoço livre
14h Reunião do Conselho de Administração Nacional - CAN
Oficinas e 
Encontros

Oficinas e Encontros:
ST1 - Conselhos Gestores
ST2 - Grupo Padrão 
ST3 - Seminário Nac. de Crescimento 
ST4 - Jovem Adulto no Movimento Escoteiro 
ST5 - Comunicação Estratégica 
ST6 - GPS Atualização do Programa 

15h30 Intervalo - Coffee break
16h Reunião do Conselho de Administração Nacional - CAN

Fórum Nacional de Jovens Líderes
Reunião da Equipe Nacional de Crescimento
Reunião da Ordem da Flor de Lis
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Oficinas e 
Encontros

Oficinas e Encontros:

ST7 – Valorização do Voluntário 
ST8 – Manutenção de Competências 
ST9 – Atividades Católicas 
ST10 – Mundo Melhor 
ST11 – Encontro Modalidade do Mar 
ST12 – Seminário Loja Escoteira 
ST13 – Especialidades e a Taxonomia de Bloom 

17h30 Encerramento das Oficinas e Encontros
19h Encerramento do Fórum Nacional de Jovens Líderes
20h Sessão Solene abertura Assembleia Nacional 

DOMINGO - 30/04
08h Momentos Religiosos
09h Palestra Magna
10h Intervalo e Coffee break
10h30 Reunião do Conselho Consultivo

Encontro de Religiosos Católicos
Oficinas e 
Encontros

Oficinas e Encontros:
DM1 - Relacionamento com a Comunidade 
DM2 - Impacto do Planejamento Estratégico nas UEL e Regiões 
DM3 - Caderno de Atividades 2023 
DM4 - Educação para Inclusão 
DM5 - Como Abrir uma nova UEL 
DM6 - Escotismo Internacional - Possibilidades de Trabalho
DM7 - Cartilha de Bullying e Ciberbullying
DM8 - Conhecendo a Região Interamericana

12h Almoço livre
Almoço Presidentes Regionais

14h 29ª Assembleia Nacional Escoteira
16h Intervalo e Coffee break

29ª Assembleia Nacional Escoteira
17h30 Reunião de Gilwell
21h Jantar Festivo por adesão
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SEGUNDA - 01/05
08h30 Reunião do Conselho de Administração Nacional - CAN
Oficinas e 
Encontros

Oficinas e Encontros:
- Encontro Nacional de Escotistas do ramo Lobinho 
- Encontro Nacional de Escotistas do ramo Escoteiro 
- Encontro Nacional de Escotistas do ramo Sênior 
- Encontro Nacional de Escotistas do ramo Pioneiro 
- Encontro Nacional de Dirigentes Institucionais

10h Intervalo - Coffee break
10h30 Lançamento Jamboree do Centenário 
11h Cerimônia de Encerramento

4.1. Sinopses das oficinas do 28º Congresso Nacional Escoteiro

Conselhos Gestores

Diálogo sobre a importância da participação social e vinculação aos conselhos gestores 
locais, seja por meio do cadastro de entidades ou como Conselheiros, representando a 
instituição em espaços de discussão de políticas públicas e garantias de direitos, bem como, 
tomando conhecimento de oportunidades de mobilização de recursos. 

Grupo Padrão

O Grupo Padrão é um reconhecimento às Unidades Escoteiras Locais, que visa enaltecer 
aquelas unidades que a partir da realização de boas práticas, atingem um padrão de 
atuação que torna possível a vivência de experiências significativas pelos beneficiários das 
atividades escoteiras, facilitando assim o cumprimento da missão do Movimento Escoteiro, 
nesta oficina, serão apresentados detalhes e informações a respeito desta premiação tão 
importante aos Escoteiros do Brasil.

Educação para Inclusão

Incluir mais pessoas ao Movimento Escoteiro: Esta é uma das prioridades dos
Escoteiros do Brasil, a partir de práticas inclusivas em aspectos como os
da deficiência física, intelectual, sócio-econômica e toda a sorte de
diversidade, é possível alcançar mais comunidades e ampliar o
impacto do escotismo no território nacional.
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Jovem Adulto no Movimento Escoteiro

O Seminário Jovem Adulto no Movimento Escoteiro tem como objetivo tratar a implementação 
da Política Nacional de Envolvimento Juvenil, principalmente no tocante ao papel do Jovem 
e sua atuação enquanto Membro Juvenil, Escotista e/ou Dirigente, evidenciando as formas 
de participação e protagonismo juvenil do programa educativo, correlacionando ao aspecto 
geral da Rede Nacional de Jovens Líderes enquanto ferramenta central da Política.

Escotismo e Redes Sociais

O intuito da oficina é realizar uma apresentação prática das diversas estratégias de redes 
sociais adotadas nos Escoteiros do Brasil, correlacionando-as com o que está previsto no plano 
de comunicação e no planejamento estratégico da instituição, para melhor compreender de 
que forma as mídias sociais podem contribuir no crescimento, expansão e reconhecimento 
do Escotismo brasileiro. 

Atualização do Programa Educativo - GPS

O GPS é um procedimento sistemático, baseado nos elementos fundamentais do Escotismo, 
que visa desenvolver um Programa Educativo atualizado, relevante e significativo. Neste 
momento de atualização, apresentaremos os principais passos desta metodologia e 
compartilharemos os avanços dos Escoteiros do Brasil em seu processo de atualização. Esta 
oficina irá apresentar as características e os passos deste importante processo de atualização. 

Valorização do Voluntário no Movimento Escoteiro

O trabalho voluntário é um dos pilares do Movimento Escoteiro, desta forma, valorizá-lo é 
essencial para que sua motivação e alegria em fazer parte desta organização seja mantida. 
Nesta oficina, serão discutidas possibilidades, interesses e recursos que tornam possível o 
reconhecimento adequado dos adultos que fazem parte dos Escoteiros do Brasil

Manutenção de Competências

A gestão por competências é um processo base no ciclo de vida do adulto. Ao desenvolver 
uma competência, um adulto evidencia o seu compromisso com o Movimento Escoteiro. A 
velocidade constante das transformações sociais e interesses da juventude, exige que
os voluntários mantenham suas competências adequadas às necessidades do mundo
atual, assim, manter as competências torna-se outro ponto de atenção à todos os
voluntários da organização. Nesta oficina, conheceremos um pouco
mais sobre este processo previsto pela Política Nacional de
Adultos no Movimento Escoteiro.
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Atividades Católicas

O movimento escoteiro é aberto a todas as pessoas e neste sentido a Capelania Católica 
dos Escoteiros do Brasil, convida para a apresentação das atividades católicas em 2023 
bem como as possibilidades e incentivo de participação de Escoteiros Católicos em eventos. 
paroquiais, regionais e nacionais.

Mundo Melhor

A Iniciativa Mundo Melhor atua sob uma perspectiva de conectar estruturas, recursos, 
redes e colaboração externa, à partir da área de Programa Educativo, para apoiar o 
desenvolvimento dos jovens e ampliar o impacto de nossa contribuição para alcançar os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesta oficina serão apresentadas as 
diversas possibilidades e projetos que integram esta iniciativa. 

Encontro Modalidade do Ar e do Mar

Como uma das possibilidades da prática do Escotismo, especialmente nos Ramos Escoteiro 
e Sênior, as coordenações nacionais de Modalidades, convidam a todos para que conheçam 
mais sobre as atividades e características.

Seminário Loja Escoteira Nacional

Realizaremos no Congresso Nacional uma  Oficina Comercial. O intuito é estarmos próximos 
às regiões Escoteiras e Grupos Escoteiros, para que possamos facilitar e estreitar relações 
comerciais concedendo condições mais favoráveis para aquisição de Material, com preços 
atrativos e opções Logísticas favoráveis, dando seguimento ao Planejamento Estratégico.

Seminário Nacional de Crescimento

Lançamento do Plano Nacional de Crescimento e Expansão onde apresenta todas as 
iniciativas e grandes frentes de atuação. A oportunidade explora as ações que definem  
prioridades e aumentam as chances de êxito das decisões estratégicas que são capazes de 
fomentar o esforço coletivo de todos os níveis da nossa instituição, para combater a evasão, 
aumentar o número de associados e expandir o movimento escoteiro.

Comunicação Estratégica

O intuito da oficina é a apresentação dos conceitos de comunicação
estratégica, bem como as diretrizes de comunicação da instituição,
de acordo com as definições da Organização Mundial do Movimento
Escoteiro e do Planejamento Estratégico 2022-2025 dos Escoteiros
do Brasil e a discussão sobre a aplicação prática de tais diretrizes,
levando em consideração os documentos institucionais que regem
sobre a marca, o posicionamento e a estratégia de comunicação
dos Escoteiros do Brasil. 
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Relacionamento com a Comunidade

Roda de conversa sobre a importância de relacionar-se e atuar em comunidades, fortalecendo 
o trabalho em rede com pessoas e organizações para que se potencialize ainda mais a 
atuação dos Escoteiros do Brasil em nível local e estadual. 

Impacto do Planejamento Estratégico nas UEL e Regiões

Em 2022 os Escoteiros do Brasil lançaram seu novo planejamento estratégico com foco 
nos objetivos que nossa instituição pretende alcançar até 2025. Nossa associação vem 
incrementando o processo de planejamento nas últimas décadas e a partir das versões 
anteriores muitas conquistas foram alcançadas, como a uniformização nacional da formação 
de voluntários, padronização de nossa identidade visual e avanços rumo à equidade de 
gênero, dentre outras conquistas. Esta oficina tem o intuito de demonstrar como Regiões e 
UELs podem contribuir com o processo e garantir o atingimento das metas.

Caderno de Atividades 2023

Apresentação do Caderno de Atividades de 2023, que reúne as atividades especiais em uma 
única plataforma. Seu principal objetivo é permitir que as UELs organizem melhor os seus 
calendários, selecionando quais atividades iriam participar em conformidade com os ciclos 
de programa definidos pelas seções. 

Como abrir uma nova UEL

Apresentação de materiais e ferramentas disponíveis que auxiliam o processo de abertura 
de Unidades Escoteiras e o compartilhamento de estratégias e ações que contribuem para a 
expansão do Escotismo no Brasil. 

Escotismo Internacional - Possibilidades de Trabalho

O movimento escoteiro é um movimento de fraternidade mundial, conhecer os âmbitos 
internacionais do escotismo proporciona não só uma experiência intercultural, como uma 
viagem incrível pelo mundo e por um universo de possibilidades! De maneira lúdica e 
divertida, essa oficina visa apresentar e engajar os jovens e adultos presentes em um jogo de 
descobertas e conhecimento sobre a região interamericana, a Wosm e
os Escoteiros do Brasil.
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Cartilha de Bullying e Cyberbullying

Esta oficina tem o objetivo de apresentar um novo manual de apoio para as unidades 
escoteiras locais: a Cartilha Bullying e Cyberbullying - O que todos devem saber no Movimento 
Escoteiro. Trata-se de uma edição revista e ampliada, trazendo conceitos novos que surgiram 
a partir da criação e modificação de leis, pela transformação dos costumes sociais e pelo uso 
intenso da internet e das redes sociais, que fizeram surgir um fenômeno ainda recente – mas 
já com consequências devastadoras – chamado cyberbullying.

Encontro Nacional de Escotistas do Ramo Lobinho

A proposta deste momento é reunir os escotistas do Ramo Lobinho, num espaço de interação, 
intercâmbio de informações, bem como para conhecer as novidades, atividades e desafios 
do ramo. 

Encontro Nacional de Escotistas do Ramo Escoteiro

A proposta deste momento é reunir os escotistas do Ramo Escoteiro, num espaço de interação, 
intercâmbio de informações, bem como para conhecer as novidades, atividades e desafios 
do ramo. 

Encontro Nacional de Escotistas do Ramo Sênior

A proposta deste momento é reunir os escotistas do Ramo Sênior, num espaço de interação, 
intercâmbio de informações, bem como para conhecer as novidades, atividades e desafios 
do ramo. 

Encontro Nacional de Escotistas do Ramo Pioneiro

A proposta deste momento é reunir os escotistas do Ramo Pioneiro, num espaço de interação, 
intercâmbio de informações, bem como para conhecer as novidades, atividades e desafios 
do ramo. 

Encontro Nacional de Dirigentes Institucionais

A proposta deste momento é reunir os dirigentes institucionais de todos os níveis,
num espaço de interação, intercâmbio de informações, bem como para
conhecer as novidades e desafios institucionais dos Escoteiros do Brasil. 
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4.2. Alterações na programação prevista

A coordenação do evento reserva-se o direito de realizar alterações na programação prevista 
do Congresso Nacional Escoteiro, de acordo com eventuais necessidades, sem aviso prévio 
aos participantes do evento.

5. INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas de 02/03/2023 até às 23h59 do dia 14/04/2023. As 
inscrições são para as seguintes categorias:

Congressista: todos os associados dos Escoteiros do Brasil, com registro institucional 
válido, cujo pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar de todas as 
atividades previstas do Congresso Nacional Escoteiro, com exceção do Jantar Festivo 
(por adesão), e inclui os coffee-break, crachá e distintivo do evento.

Congressista Jovem Líder: todos os associados dos Escoteiros do Brasil, com registro 
institucional válido, com idade entre 18 e 26 anos incompletos, cujo pagamento da 
taxa de inscrição dará direito a participar de todas as atividades previstas do Congresso 
Nacional Escoteiro, com exceção do Jantar Festivo (por adesão), e inclui os coffeebreak, 
crachá e distintivo do evento.

Fórum Nacional de Jovens Líderes: todos os associados dos Escoteiros do Brasil, com 
registro institucional válido, com idade entre 18 e 26 anos incompletos, cuja inscrição 
dará direito a participar somente do Fórum Nacional de Jovens Líderes. A participação 
exclusiva nesta categoria estará isenta do pagamento de taxa de inscrição e não dará 
direito a participar das demais atividades do Congresso Escoteiro Nacional e não inclui 
os coffee-break, crachá e distintivo do evento. 

Congressista Palestrante: Especialistas da Comunidade ou associados dos Escoteiros 
do Brasil, especialmente convidados para ministrar palestras, oficinas ou seminários
 e dará direito a participar de todas as atividades previstas do Congresso
Nacional Escoteiro, com exceção do Jantar Festivo (por adesão), e
inclui os coffee-break, crachá e distintivo do evento.

Lembramos que a participação na reunião ordinária da Assembleia
Nacional não tem custos e que as informações de credenciamento
serão publicadas no Edital de Convocação.  
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Importante: Cancelamentos, transferências e reembolsos de inscrição poderão ser 
solicitados, impreterivelmente, até às 23h59 do dia 20/04/2023, através do e-mail eventos@
escoteiros.org.br. Após essa data, cancelamentos, transferências e reembolsos de inscrição 
não poderão ser mais solicitados, devido ao comprometimento das despesas do evento.

6. TAXA DE INSCRIÇÃO

Congressista
Taxa de inscrição no valor de R$199,00 (cento e noventa e nove reais).

Congressista Palestrante
Taxa de inscrição no valor de R$159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Congressista Jovem Líder
Taxa de inscrição no valor de R$159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

A taxa de inscrição pode ser paga em até 2x (duas vezes), via boleto bancário com datas 
limite de vencimento em: 17/03/2023 e 17/04/2023 ou em ou cartão de crédito até 3x (três 
vezes). A taxa de inscrição integral do evento está composta da seguinte forma:

DESCRITIVO PERCENTUAL
Alimentação (Coffee-break) 33%

Subsídio taxa de inscrição Jovem Líder/Congressista Palestrante 20%
Infraestrutura 15%

Materiais secretaria/oficinas/sessões 11%
Comunicação 8%
Kit participante 6%

Limpeza e conservação (local) 3%
Contingência 2%

Custos administrativos 2%

http://eventos@escoteiros.org.br
http://eventos@escoteiros.org.br
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7. TRANSPORTE

O transporte e os deslocamentos até o local do evento são de responsabilidade de cada 
participante. O local do Congresso está localizado na região central da cidade, amplamente 
atendida por linhas de ônibus e serviços de transporte por aplicativo e táxi.

8. HOSPEDAGEM

A hospedagem é de responsabilidade de cada participante. Existem hotéis de várias categorias 
e preços nos arredores do local do evento, devendo a contratação desse serviço ser feita 
diretamente pelos participantes. Consulte as opções disponíveis em sites especializados, tais 
como booking.com, hoteis.com  e trivago.com.br.

8.1. Alojamento

Será disponibilizada aos Congressistas inscritos a opção de acantonamento, que acontecerá 
no CEE Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como “Pelezão”, situado na Rua 
Belmonte, 957 - Alta da Lapa, São Paulo. Serão disponibilizadas 50 vagas, que deverão 
ser reservadas via forms, atingindo o limite máximo se iniciará a fila de espera para os 
interessados. O local para acantonamento não terá custo, sendo necessário trazer todo 
material para pernoite. O link será disponibilizado após a inscrição via e-mail.

9. ALIMENTAÇÃO

Estão inclusas na taxa de inscrição (com exceção da categoria “Fórum Nacional de Jovens 
Líderes”) os coffee-break a serem servidos durante o evento, a partir da tarde do dia 29/04 
até a manhã do dia 1º/05/2023.

Almoços e jantares são por conta de cada participante.  No entorno do local do Congresso 
existem opções de restaurantes e lanchonetes, especialmente na praça de alimentação do 
Shopping Center Lapa (Rua Catão, 72 - Lapa, São Paulo - SP, CEP 05049 -901),
localizado a 450m do local do evento. 

TRAGA SEU COPO/CANECA/GARRAFA!

http://booking.com
http://hoteis.com
http://trivago.com.br
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Para evitarmos maior geração de resíduos e tornarmos o evento mais sustentável, não serão 
distribuídos copos descartáveis durante o evento. Cada participante deve trazer seu copo/
caneca/garrafa para utilização no decorrer do Congresso.

9.1 Jantar Festivo

Na noite do dia 30/04/2023 (domingo) será realizado um Jantar Festivo, de adesão opcional, 
na Mansão Zurique, localizada na Rua do Acre, 255 - Mooca, CEP 04660-000, São Paulo/
SP, distante cerca de 17km do local do Congresso (o deslocamento de ida e volta ao local do 
Jantar Festivo é de responsabilidade de cada participante).

Valor individual do ingresso: R$135,00 (cento e trinta e cinco reais)

Horário: a partir das 20h 

Está incluso no ingresso:
• Buffet
• Bebidas não alcoólicas

Bebidas alcoólicas serão por conta de cada participante. 

Aquisição de ingressos para associados e acompanhantes: via Meu PAXTU até 10/04/2023. 
Aquisição de ingressos para não-associados: solicitar até 10/04/2023, via email eventos@
escoteiros.org.br para receber as instruções de reserva e pagamento. Podem adquirir 
ingressos para o Jantar Festivo, nas condições acima estipuladas, inclusive associados e não-
associados (familiares, amigos) que não estão inscritos no Congresso, pois é um momento 
de confraternização e celebração da fraternidade escoteira.

10. MAIS INFORMAÇÕES

Informações complementares sobre o Congresso Escoteiro Nacional podem ser obtidas junto 
à área de Eventos do Escritório Nacional através do email eventos@escoteiros.org.br ou pelo 
telefone/Whatsapp (41) 98741-9597

Curitiba/PR, 14 de março de 2023.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

http://eventos@escoteiros.org.br
http://eventos@escoteiros.org.br
http://eventos@escoteiros.org.br



