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ABERTURA REGIONAL ESCOTEIRA 2021 

BOLETIM 01 

1. SOBRE O TEMA 

Transformar para crescer – esse é o nosso desafio para 2021. As experiências e 

dificuldades e dificuldades vivenciadas em 2020 são base para nossa reflexão e 

estruturação das nossas atividades em 2021. O mundo inteiro está passando por 

transformações, todos nós estamos cheios de expectativas daqui para frente e 

deveremos continuar buscando formas de nos conectar em fraternidade. 

Continuaremos nossos esforços para buscar estar perto de quem está longe, mas um 

pouco afastado de que está perto, afinal essa lição já está bem assimilada. Mais do 

que nunca nossa capacidade criativa é demandada, fator essencial para as 

transformações em curso e vitais para que não estagnemos, mas para voltarmos a 

crescer. Neste ano, teremos que fazer nossa abertura toda de forma virtual, devido 

ao recrudescimento da pandemia, mas isso não vai tirar seu brilho em face dos 

desafios que colocamos em nossa programação. Boa Abertura 2021 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Data: 07/03/2021 - DOMINGO 

Horário: 09h00 às 10h30 

Formato: Online. O meio será divulgado com antecedência para que todos se 

conectem. 
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3. PARTICIPANTES 

Podem participar todos os membros da região do Distrito Federal que estejam com 

registro válido. 

4. TAXA 

Não haverá taxa de inscrição. 

5. INSCRIÇÃO 

As inscrições poderão ser feitas diretamente no Paxtu até 06/03 às 23h59 

6. AS ATIVIDADES  

 

6.1 ODS –  OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Histórico: Em 2012, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS, SDGs Sustanable Development Goals em 

inglês) para superar os maiores desafios do nosso tempo, cuidar do planeta e 

melhorar a vida de todos. Resultante de décadas de trabalho colaborativo entre a 

ONU e os países, em 2012 ocorreu a Rio+20,, quando se lançou as bases para a 

criação dos ODS. Nesta conferência foi acordado o documento "O futuro que 

queremos" ("The future we want"). Em setembro de 2015, os 17 ODS foram 

finalmente acordados, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU tendo 

como ano final o ano de 2030, ou seja, estamos praticamente na metade do tempo 

definido pelo acordo. Nas unidades deve-se conversar com os jovens sobre nosso 

papel ao fazermos escotismo e a relação das nossas atividades com os ODS ( 

https://www.escoteiros.org.br/sobre-nos/escotismo-e-desenvolvimento-

sustentavel/ ) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio%2B20
https://www.escoteiros.org.br/sobre-nos/escotismo-e-desenvolvimento-sustentavel/
https://www.escoteiros.org.br/sobre-nos/escotismo-e-desenvolvimento-sustentavel/
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Os 17 ODS são 

 

Uma pesquisa em 2019, revelou que: 

✓ 49% da população não sabe o que são os ODS;  

✓ 38% já ouviu falar,  

✓ 10% tem algum conhecimento e; 

✓ apenas 1% sabe com profundidade. 

ATIVIDADE 1 – DESENHOS PARA REPRESENTAR OS ODS 

Cada Unidade Escoteira escolhe 4 ODS diferentes, sendo um por ramo. Os jovens 

devem fazer desenhos para representá-los. A UEL escolhe os 4 melhores de cada 

ramo e encaminha para a equipe regional que fará a seleção para o endereço 

aberturadf2021@escoteirosdf.org.br até o dia 03/03, quarta-feira, às 16 horas. A 

pontuação se baseará nos seguintes critérios: se inédito - peso 3, se adaptado - peso 

2, se cópia - peso 1. O participante deve informar tal característica quando fizer o 

encaminhamento. Na abertura serão apresentados e premiados. 

mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br
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ATIVIDADE 2 – JOGOS DE MEMÓRIA 

O objetivo e mobilizar as UELs a produzirem jogos de memória com os 17 ODS, que 

a UEL deve doar diretamente a alguma escola, no momento adequado, de 

preferência em área carente, ou próxima da unidade. O Desafio é ver qual UEL 

consegue produzir maior quantidade. As UELs devem informar a quantidade de 

jogos produzidos e mandar fotos ou vídeos para 

aberturadf2021@escoteirosdf.org.br até o dia 06/03, sábado, às 12 horas. Na 

abertura serão premiados as três UELs que produzirem maior quantidade de jogos, 

vence. 

ATIVIDADE 3 – CRIANDO ESTÓRIAS  

Cada UEL escolhe 2 ODS e lança para seus membros produzirem estórias que 

envolvam os temas. Faremos a análise das estórias produzidas pelos lobinhos de 

forma separada. As 3 melhores estórias serão premiadas, assim como as três 

produzidas pelos lobinhos, portanto um total de 6 estórias serão contempladas. Os 

critérios para produção dos textos são: no máximo 2 folhas (1 folha no caso de 

lobinhos); tipo de fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho da fonte: 12; 

espaçamento entre as linhas: 1,5 (sem espaçamentos extras antes e depois); 

alinhamento do texto: Justificado; recuo do início do Parágrafo: 1,25 cm. As 

produções devem ser encaminhadas para aberturadf2021@escoteirosdf.org.br até o 

dia 04/03, quinta-feira, às 16 horas. 

  

mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br
mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br
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ATIVIDADE 4 

 Para Lobinhos produzirem com seus pais um pequeno vídeo falando "como eu reuso 

e reciclo na minha casa" com duração de 2 minutos, que devem ser enviados para o 

endereço aberturadf2021@escoteirosdf.org.br até o dia 03/03, quarta-feira, às 16 

horas  

ATIVIDADE 5 – CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA POR HABITANTE (ODS 
6,11 E 12) 

No Brasil o consumo médio de água por habitante/dia é de 116 litros (IBGE 2017), 

bem próximo da meta de 110 litros estabelecida pela ONU, mas no DF essa média 

era de 135 litros/dia/habitante (Codeplan 2018). O objetivo dessa atividade é que os 

jovens calculem a média do consumo por morador/dia em suas casas ou edifício 

(conversar e calcular junto com o síndico) nos últimos 12 meses; ela deve ser 

desenvolvida e controlada pelos escotistas das unidades ao longo do primeiro 

semestre.  

6.2 HISTÓRIA DOS 60 ANOS DE BRASILIA  

 

Brasília fez 60 anos em 21 de abril 2020, mas devido a pandemia, pouco ou quase 

nada houve de celebração. O objetivo aqui é reforçar os laços dos jovens com espaço 

onde vivem  

ATIVIDADE 1 – ENTREVISTA COM UM PIONEIRO(A) 

Os jovens devem tentar localizar, contatar e gravar uma entrevista (apenas áudio) 

com pioneiros antigos. Para tanto, no início da entrevista ele deve se apresentar 

mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br


 

 

Abertura Regional 

Escoteira 2021 

informando o nome, idade, ramo e a unidade escoteira a qual pertence, seguido do 

nome do entrevistado, da idade, data que chegou a Brasília e em trabalhou, e local 

no DF onde reside atualmente. Em seguida, cumprimenta o entrevistado, e faze as 

seguintes perguntas: 

1 – Qual a melhor lembrança tem dos primeiros tempos logo que chegou? 

2 – O que acha de ruim no DF nos tempos atuais? 

3 – O que recomenda aos jovens fazerem para que o DF seja o melhor lugar para se 

viver? 

A duração das entrevistas deve ser de no máximo 3 minutos. Cada UEL pode mandar 

até 3 entrevistas e os critérios para escolha da melhor entrevista serão: antiguidade 

do pioneiro, a curiosidade da lembrança apresentada, o desembaraço do jovem na 

entrevista e as melhores recomendações aos jovens.  As gravações devem ser 

encaminhadas para aberturadf2021@escoteirosdf.org.br até o dia 04/03, quinta-

feira, às 16 horas. 

ATIVIDADE 2 – A FOTO ANTIGA MAIS INTRIGANTE 

Brasília é uma cidade muito bem planejada quando da sua construção, por essa 

razão, apesar das dificuldades da época, existem muitas fotos nos arquivos pessoais 

ou públicos. A proposta é que os jovens pesquisem e levantem fotos curiosas da fase 

inicial da cidade (sugerimos que sejam entre 1958 e 1963. Na UEL se faz uma seleção 

previa e se encaminha as 2 mais intrigantes para 

aberturadf2021@escoteirosdf.org.br até o dia 04/03, quinta-feira, às 16 horas. Serão 

premiadas as três melhores. 

  

mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br
mailto:aberturadf2021@escoteirosdf.org.br
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ATIVIDADE 3 – JOGO VIRTUAL PELA CIDADE 

A proposta aqui fazemos um jogo da cidade ou espécie da caça ao tesouro, usando 

recursos virtuais e aplicativos tipo GeoServer e StreetView. Duração 30 minutos. 

AJUDANDO OUTRAS UELS E INICIATIVAS DE SOLIDARIEDADE  

A ideia aqui é levantar o que existe de problemas, ver como ajudar e para algumas 

iniciativas plausíveis partir para a ação imediata (ajudas financeiras), para outras se 

propor a engajar, fazer os planos e agir. 

Que unidades em nossa região DF estão com dificuldades? Como podemos ajudar? 

Vamos? 

E no Brasil, que região está com dificuldades? Como podemos ajudar? Vamos? 

(Amazonas, Acre...) 

E no mundo, que pais tem dificuldades? É possível ajudar? Como? Vamos? (Libano...) 

A pandemia continua, muitos ainda enfrentam dificuldades... Escoteiros continuam 

sendo demandados. 

 

Deomar Rosado 

Diretor de Métodos Educativos 

 

Monica Saraiva de Albuquerque 

Diretoria de Atividades 

Francisco Siqueira 

Diretoria de Atividades 

 


