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Escoteiros do DF e Tempo de Plantar

A Gincana Verde - Tempo de Plantar, tem o objetivo de plantar um milhão de árvores em um dia. 

É um movimento de voluntários de livre adesão da sociedade, sem vínculos com governos, partidos, ideologias, 
religiões e empresas. É organizado de forma horizontal, circular, numa organização de centro vazio, autogestionária, 
autônoma e viral. 

E tem como MISSÃO plantar um milhão de mudas de árvores em um dia, no dia 8 DE DEZEMBRO DE 2019. 

E movida pelo PROPÓSITO de fomentar uma cultura de regeneração, de amor incondicional por todos os seres que 
habitam o planeta, ancorada nos VALORES da colaboração, da cooperação, da participação, da solidariedade, da 
transparência, da confiança, da fé, da ética, da compaixão, da gentileza e empatia. Por isso os Escoteiros do DF são 
parceiros neste projeto, nesta causa.

É um movimento ganha-ganha-ganha, onde você ganha, o outro ganha e a natureza também ganha. Ou todos ganham, 
ou nada feito. E nós Escoteiros, já fazemos isso, mas, agora vamos fazer muito mais.

A gincana é um jogo cooperativo, colaborativo, fazendo com que o ganhar e o perder, sejam apenas referências para o 
crescimento pessoal e coletivo dos envolvidos, onde a jornada é mais importante do que a chegada. 

Idéia

 fazer plantios de árvores, agroflorestas, 
 atividades de coleta de sementes,  
 ter um bancos de sementes na região,
 estimular o surgimento de uma rede de viveiros de mudas no bairro, 
 mapear as áreas degradadas no bairro, 
 identificar locais que precisa de plantios,
 fazer educação ambiental.
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Segue abaixo os passos para participação das unidades escoteiras:

1.  Divulgar a Gincana Verde na UEL – dia 08/12/2019
2.  Entrar na página Tempo de Plantar no facebook
3.  Montar um comitê por UEL – use o formulário

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJWTi34TK4A-QG-3Qw7MIWphEqRucJnaQBqzkH6rqZpfBdhg/
viewform

como sugestão para o nome seguir este modelo:

4.  Encaminhar as informações para planilha de controle dos comitês escoteiros (será disponibilizada pelo Escritório 
Regional)
5.  Participar das Oficinas para fazer Mudas, que será disponibiliza para adultos e jovens, na sede regional (dias e 
datas serão divulgadas em breve)

 lisdolagoTempodePlantar
 rondonTempode Plantar 
 rondonTempode Plantar 

  

 atosdoisTempodePlantar
 jkTempodePlantar 
 benjaminsodreTempodePlantar 

  

Brasília, DF, 08 de outubro de 2019.

Adriana Pereira Frony
Diretora Presidente
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