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    A Região Escoteira do Distrito Federal tem a
satisfação de apresentar o 1º Congresso Regional
Escoteiro 2023. 

     Este evento tem como proposta o encontro de
jovens e adultos voluntários com o intuito de criar
oportunidades de compartilhamento de ideias e
experiências e discutir questões educativas e
estratégicas, dentro de um ambiente de fraterna
convivência, visando contribuir com melhores práticas
do escotismo no DF.

Introdução



Dia Programação

25 de março
(09h00 - 12h00) 3° Seminário Regional de Crescimento

25 de março
(14h00 - 18h00)  Oficinas (Escotistas e Dirigentes)

25 de março
(13h30 - 17h30) Fórum de Jovens

26 de março
(09h00) Assembleia Regional

Sobre o Evento
        O evento ocorrerá nos dias 25 e 26 de março no
Campo Escola dos Escoteiros do DF (SCES Lote 3,
Trecho 3). 

     Nesta primeira edição, teremos o 3º Seminário
Regional de Crescimento, oficina para os adultos e o 1º
Fórum de Jovens dos ramos escoteiro, sênior e
pioneiro. Juntamente com o Congresso, também
ocorrerá a Assembleia Regional conforme o
cronograma abaixo: 

Atenção: Delegados da Assembleia Regional deverão
seguir as orientações publicadas na convocação.

      O pagamento da taxa de participação será apenas
para os participantes do 3º Seminário Regional de
Crescimento e Fórum de Jovens.

https://www.google.com.br/maps/search/campo+escola+dos+escoteiros/@-15.8141308,-47.8663135,15.04z
https://www.google.com.br/maps/search/campo+escola+dos+escoteiros/@-15.8141308,-47.8663135,15.04z
https://escoteirosdf.org.br/2023/02/24/assembleia-2023/


        As inscrições devem ser feitas via Meu Paxtu até
20 de março de 2023. 
 
    Após inscrição no MEU PAXTU, você receberá
imediatamente um e-mail de confirmação de sua
participação. Portanto, é importante que o e-mail
indicado na ficha de dados no PAXTU esteja
atualizado.

   Os dados bancários para pagamento serão
enviados em até 48h. Caso não receba este e-mail
dentro do prazo, entre em contato com o Escritório
Regional (contato@escoteirosdf.org.br)

      Em caso de desistência de participação individual,
o valor da taxa não será reembolsado.

Inscrições 

mailto:contato@escoteirosdf.org.br


       R$15,00 - Distintivo da atividade e coffee break.

Requisito: 
Ramo Escoteiro e Sênior - Atuar como monitor ou
monitora e ser indicado pela corte de honra. Estar com
registro ativo até a data do evento.

Ramo Pioneiro: Ser membro da COMAD e estar com
registro ativo até a data do evento.

  
     R$25,00 - Distintivo da atividade e coffee break da
manhã e tarde. Limite de vagas: 60. 

Requisito: Ser indicado pela diretoria da Unidade
Escoteira Local e estar com registro ativo até a data
do evento.

Atenção: Almoço não está incluso na taxa. Indicamos
o Shopping PIER 21 (4,9 km) e o restaurante Vila Cinco
localizado no Clube Coat, ao lado do Campo Escola.

Ca t e g o r i a  J o v em  

Inscrições 

C a t e g o r i a  E s c o t i s t a /D i r i g e n t e



Ramo Escoteiro
Ramo Sênior
Ramo Pioneiro

Horário: 13h30 às 17h30 

Programação prevista (sujeito a alterações sem
aviso prévio):

Programa Educativo do Ramo - Ciclo de programa 
Liderança 
Trabalho em equipe
Projetos (Ramo Pioneiro)
Trabalho comunitário (Ramo Pioneiro)
Redes sociais

Programação 

Fórum de Jovens



Programação 

Horário: 9h às 12h

Programação prevista (sujeito a alterações sem aviso
prévio):
Oficinas - 14h às 18h
Planejamento Estratégico - Crescimento e Expansão
Mesas de discussão:
- Programa de Apadrinhamento
- Captação de Adultos
- Parcerias institucionais e expansão
- Plano de reconquista
Oficina: Redes sociais como ferramenta de divulgação
e captação
Oficina: Vivenciando o planejamento estratégico na
Unidade Escoteira Local
Oficina: Saúde mental em atividades escoteiras
Oficina: CNV - Comunicação não-violenta 

3º Seminário Regional de Crescimento



Adequação às regras de conduta
    O evento seguirá de forma integral com as
definições do “Princípios, Organização e Regras
(P.O.R.)” da União dos Escoteiros do Brasil. Condutas
desrespeitosas para com outros escotistas, dirigentes,
equipe de serviço ou qualquer outra pessoa presente
no evento não serão toleradas.

Atitudes e Comportamento: O Congresso Regional
Escoteiro é um local de encontro, intercâmbio e
amizade, o marco de valores propostos na Lei e
Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas
abaixo ou instruções apresentadas pela Organização,
serão verificadas as medidas apropriadas a serem
adotadas, podendo, inclusive, culminar na exclusão do
participante. 

Danos e prejuízos: Os participantes serão
responsabilizados diretamente por eventuais danos
e/ou prejuízos causados à propriedade, por atos ou
atitudes indevidas. 

Segurança: Aconselhamos aos participantes
identificarem seus pertences e não levarem objetos de
valor. A organização do evento não se responsabiliza
por eventuais danos e perdas de pertences e objetos
de valor.



Organizaçação 
Diretoria Regional de Métodos Educativos (Yann
Schmidt e Kamila Fonseca)
Diretoria Regional de Gestão Estratégica (Rafael
Werneburg)
Escritório Regional (Vivianne Sakamoto, Carlos Helmer,
Jorge Galdino e José Armando)

Para eventuais informações adicionais e
esclarecimentos, entre em contato com o Escritório
Regional.

E-mail contato@escoteirosdf.org.br
Telefone (61) 3039-3419
WhatsApp (61) 98175-0008

Informações 

mailto:contato@escoteirosdf.org.br
https://api.whatsapp.com/send/?phone=556130393419&text=&type=phone_number&app_absent=0

