
  
 
 
 
 
 
 

REGIÃO ESCOTEIRA DO DISTRITO FEDERAL 
DIRETORIA REGIONAL DE GESTÃO DE ADULTOS 

 

Grupo de Trabalho – Educação Não Formal 

Brasília 13 de Agosto de 2020 

 

A Diretoria Regional de Gestão de Adultos do DF traz a proposta de desenvolvimento de Grupo 
de Trabalho (GT) com foco no tema “Declaração do Rio sobre Educação Não-Formal”, sendo 
este o assunto inicial de discussão para a articulação do grupo.   

A Declaração do Rio sobre Educação Não Formal estabeleceu uma ambiciosa agenda de ação, 
captando as vozes e visões do Fórum Mundial de Educação Não Formal, dentre elas a 
Organização Mundial Escoteira, para chamar as partes interessadas a agir sobre o que se 
acredita que precisa ser feito para empoderar milhões de jovens em todo o mundo por meio 
educação não formal. 
 
O resultado das discussões ajudou a avaliar o estado da educação não-formal e formou uma 
agenda para as ações necessárias para fazer a educação não-formal avançar como um veículo 
poderoso para o desenvolvimento de crianças e jovens, e seu papel como cidadãos globais 
ativos. 
 
Juntos, como uma voz coletiva, o Fórum Mundial de Educação Não-Formal clama pelo direito à 
educação não-formal, maior reconhecimento, métodos de aprendizagem mais inovadores, 
maior investimento e parcerias mais fortes. 
 
A Declaração do Rio sobre Educação Não-Formal servirá como base e direção para o futuro da 
educação não-formal e um guia ao defender causas comuns. 
Nesse contexto, o Distrito Federal irá realizar o Grupo de Trabalho em três pilares: 

1) Elaborar proposta de emenda constitucional para o reconhecimento da educação não-

formal, como direito fundamental; 

 

2) Discutir de que forma as ODS´s podem fazer parte, de modo mais explícitos, das 

atividades escoteiras; 

 

3) Discutir o protagonismo do jovem na educação não-formal, especialmente dentro do 

movimento escoteiro. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

Como vai funcionar?  

 

 O GT possui tempo de duração de até 4 meses, podendo ser ajustado o tempo de execução 
diante das demandas. O acompanhamento dos GT’s será feito com os facilitadores da Equipe 
Regional de Formação. 

 As seguintes etapas são sugeridas para o encaminhamento das atividades:   

- Debate de ideias;  

- Planos de ação (Gestão de tarefas);  

- Reuniões de alinhamento;  

- Execução (caso seja encaminhado atividade na prática);   

- Finalização do GT e encaminhamento de projetos.  

Como participar?  

E agora? Gostou da ideia? Tem vontade de participar? 

Mande um e-mail para dga@escoteirosdf.org.br com seus dados 

Nome Completo / Registro UEB / WhatsApp / E-mail. Até o dia 28/08/2020 

 

                                                    

 

 
 
 
 
 
Para mais informações entre em Contato com a Equipe do Escritório Regional  
Contatos: 
 
Telefones: 61-3039-3419 ou 61-3039-3453 
e-mail: dga@escoteirosdf.org.br  

 

Ticiano de Lourenço Filho 
Diretor Regional de Gestão de Adultos 
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