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I- O que é o Ed
ducAÇ
ÇÃO ESCOT
TEIRA?
?
O EducAÇÃO ESSCOTEIRA é um projetoo dos Escote
eiros do Bra
asil que seráá realizado
anuaalmente, se
empre no te
erceiro sábaado do mêss de maio, executado
e
ddentro de
espaaços de instituições de ensino, ofeerecendo ao
os estudanttes a oportuunidade de
interragir com crrianças, ado
olescentes e jovens do Movimento
o Escoteiro em atividad
des
de allto valor educativo. Serrá uma grannde “ação educativa
e
escoteira”.
A ideeia central é levar o Gru
upo Escoteiiro ou Seção
o Escoteira Autônoma para dentro da
escola, na mesm
ma data, em
m todo o Braasil, com po
otencial para
a alcançarm
mos mais de
e
12000 estabeleciimentos de ensino sim
multaneame
ente no sábado, dia 200 de maio,
quan
ndo teremos a primeiraa edição do evento.
onjunta de escoteiros e estudanttes, cujo
Portaanto, trata‐se de uma atividade
a
co
conteúdo educaativo irá impactar posiitivamente a todos. O Escotismo possui umaa
porcionar attividades ed
ducativas de
e forma diveertida e
sólida experiênccia em prop
mos, a cadaa ano, um noovo conjuntto de atividades propoostas, sempre
atraeente e terem
assocciado ao tem
ma anual do
os Escoteiroos do Brasil.
Trataa‐se de um projeto de grande imppacto social,, na medida
a em que seerão
beneeficiados, co
om essa exp
periência edducativa e divertida,
d
nã
ão apenas oos nossos
assocciados, mass, especialm
mente, milhaares de estu
udantes em
m todo o Braasil. O eventto é
capaz, portanto, de gerar enorme
e
visibbilidade e reconhecime
ento do Esccotismo com
mo
instittuição educcacional rele
evante, razãão pela qual precisamo
os divulgar aamplamentte
essa ação.
óximo bolettim, também
m teremos disponível, além do coonjunto de
Para isso, no pró
ativid
dades a serem realizad
das, um presss release, ou
o seja, um “comunicaado para a
imprrensa”, desttinado a divulgar o eve nto e asseggurar coberttura jornalísstica na datta de
realizzação. Nessse aspecto, caberá a caada Grupo Escoteiro
E
ou
u Seção Auttônoma inte
eragir
com a mídia local para conseguir essess importanttes espaçoss de divulgaçção.
As UELs que parrticiparem do
d EducAÇÃ
ÃO ESCOTEIIRA e postarem as infoormações no
o
SIGU
UE receberão uma alta pontuação
o no Prêmio
o Grupo Pad
drão, com ppontos extra
as
tamb
bém para as reportage
ens que foreem veiculad
das sobre a participaçãão do Grupo
o ou
Seção Autônom
ma no evento
o (TV, rádioo, jornal imp
presso, etc.)), reportageens que devverão
ser p
postadas em
m canal espe
ecífico a serr divulgado em breve.
Portaanto, não fique de foraa desse grannde evento que trará in
números beenefícios paara a
educcação de milhares de crianças, adoolescentes e jovens, be
em como paara o
cresccimento e desenvolvim
d
mento dos E scoteiros do Brasil!
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II- Por qu
ue reallizar o EducA
AÇÃO ESCO
OTEIRA
A?
EduccAÇÃO ESCO
OTEIRA é um evento aanual dos Esscoteiros do
o Brasil, no terceiro sáábado
de m
maio, com a participação das Uni dades Esco
oteiras de to
odo o país,, oferecendo em
espaços de instiituições edu
ucativas um
m conjunto de atividades típicas eescoteiras que se
relaccionem com
m o tema do
o ano e contteúdo das Diretrizes
D
Cu
urriculares N
Nacionais para
p
o
Ensin
no Básico.
No ano de 2017
7 o tema anual dos Escooteiros do Brasil
B
é “Esccotismo e D
Desenvolvim
mento
Susteentável”, e nossa prop
posta é a d e realizar atividades,
a
nos
n ambienntes das esccolas,
que ofereçam experiências em torrno dos no
ovos Objettivos de D
Desenvolvim
mento
Susteentável da ONU, e que
e contribuaam para artticular conh
hecimentos propostos pelas
Direttrizes Curriculares Nacionais G
Gerais com uma vivê
ência prátiica e atraaente,
auxiliando na asssimilação e compreennsão desse conteúdo.
c
os promoveendo atividades dentrro das escoolas atende
e aos
A prresença doss Escoteiro
interresses das Diretrizes
D
Cu
urriculares Nacionais da
d Educação
o Básica, quue propõe tornar
interressantes os conteúdo
os escolaress, daí que deve
d
ser pla
anejado e ddesenvolvid
do de
modo que o público
p
alvo
o – criançaas e adole
escentes – possam seentir prazer nas
ativid
dades. O Movimento
M
Escoteiro ppossui umaa história ce
entenária eem proporccionar
expeeriências educativas de
e forma divvertida e intteressante às crianças,, adolescen
ntes e
joven
ns.
Aos escoteiros, promover o EducAÇÃ
ÃO ESCOTEEIRA faz pa
arte do com
mprometim
mento
o para a vid
da, que devve refletir‐sse em todass as dimenssões dos jo
ovens,
com a educação
ajudaando‐os a evoluir e crescer coomo pessoaas, inclusive
e no que diz respeitto ao
progresso na educação
e
fo
ormal. Isso é o que a sociedade
e também espera, po
ois se
entende que ass estratégias para melhhorias da qualidade
q
do
o ensino seeguem caminhos
variaados, e que esse esforçço necessitaa do apoio da
d comunidade onde aas instituiçõ
ões de
ensin
no estão insseridas.
Para as Escolas que ofereccerão espaçço para a re
ealização do
o EducAÇÃ
ÃO ESCOTEIRA, o
even
nto pode ser compreen
ndido comoo oportunidaade de dese
envolvimennto de ativid
dades
de aapoio à aprendizage
a
em, de exxperimentaçção e pessquisa, prinncipalmente na
preseervação do meio ambiente e prom
moção da saaúde.
Especificamentee, olhando a sustentabbilidade ambiental com
mo objetivoo global, pre
evisto
metas e com
mpromisso da educaçãão neste século, amplia‐se a neceessidade de levar
nas m
os aalunos à reflexão das múltipl as causas que provvocam a ccrise ambiental
conteemporâneaa, assim como
c
conttribuir paraa a preve
enção de seus efeittos e
enfreentamento das ameaçaas socioambbientais.
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Assim
m como é propósito
p
do
o Escotismoo contribuirr para que os
o as criançaas, adolescentes
e jovvens desenvvolvam autonomia e aassumam se
eu próprio desenvolvi mento, tam
mbém
cabee à educaçção formal promoverr condições para cria
ar uma edducação cidadã,
respo
onsável, crítica
c
e participativva, que possibilita
p
a tomadaa de deccisões
transsformadoraas a partir do
o meio ambbiente no qual as pesso
oas se inserrem.
Desd
de a realizaçção da Cúpu
ula do Milê nio promovvida pela ON
NU em 20000, com pressença
de quase duzen
ntos países – incluindoo o Brasil, nossa
n
civilizzação trabaalha na busca de
objettivos para o desenvollvimento, vvisando a qualidade
q
de vida e reespeito ao meio
ambiiente, indiccando, iguaalmente, um
m novo pap
pel para a educação, como condição
indispensável para
p
a sustentabilidaade, promovendo o cuidado ccom a vid
da, a
integgridade doss ecossistem
mas, a justi ça econôm
mica, a equid
dade sociall e de gêne
ero, o
diálo
ogo para a convivência
c
e a paz.
Em n
nosso país a educação ambiental está prevista pela Con
nstituição Feederal e pe
ela Lei
n. 9.7795 de 1999, que disp
põe sobre a Educação Ambiental
A
e institui a PPolítica Naccional
de Ed
ducação Am
mbiental (PNEA). A PN
NEA entende por esta educação oos processo
os por
meio
o dos quais o indivíduo
o e a coletivvidade consstroem valores sociais, conhecime
entos,
habillidades, atittudes e com
mpetências voltadas para a conse
ervação do meio ambiiente,
bem de uso com
mum do povvo, essenciaal à qualidad
de de vida e sua sustenntabilidade..
Por o
outro lado, o Escotismo foi pioneiiro na consccientização sobre as quuestões de meio
ambiiente e utilização adequada dos recursos naturais, rea
alizando em
m todo o mundo
m
ativid
dades ao arr livre sem impacto am
mbiental, de
eixando o local utilizaddo em melhores
cond
dições do que foi enco
ontrado. Aléém disso, desde os anos oitenta desenvolve
e com
mais ênfase evventos que pretendem
m contribuir para melhorar o m
meio ambiente e
bre sustenttabilidade. Assim, qu
uando as Nações Unidas
produzir conscciência sob
lançaaram os Objetivos
O
do
o Milênio, os Escote
eiros somarram‐se a eeste esforçço de
imed
diato, por to
otal afinidad
de de princíípios.
Agorra, quando um novo plano é la nçado pelaa ONU, com
m “a agendda 2030 pa
ara o
deseenvolvimentto sustenttável”, inccorporando
o dezessete objetivoos muito mais
abrangentes, visando fortaalecer a paaz e a liberrdade, errad
dicar a pobbreza e ofe
erecer
uma nova persp
pectiva eco
onômica, soocial e ambiiental para o planeta, mais uma vez o
oteiro respo
onde ao connvite de forrma positiva
a.
Movimento Esco
Nosssa forma dee ajudar a construir uum mundo
o melhor é contribuinndo para qu
ue os
joven
ns assumam
m seu próp
prio desenvvolvimento, como prin
ncipais autoores e atore
es de
suas histórias. E isso é feito
o oferecenddo aprendizaagem pela ação,
a
ou sejja, os jovens que
praticam escotismo adqu
uirem conh ecimentos, habilidade
es e valorees a partirr das
expeeriências que vivem po
or meio das atividades que participam. Assim
m, nossa maaneira
de concorrer para
p
o êxito
o da Agendda 2030 paara o Desenvolvimentto Sustentáável é
crian
ndo oportun
nidades parra que os j ovens adqu
uiram, pela vivência, aas competê
ências
que llhes permittam particip
par da edificcação do mu
undo que queremos coonstruir.
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Como uma forçça vibrante
e e relevantte em cadaa comunida
ade onde eestá presen
nte, o
erá ser inst rumento de
e construçã
ão do futuroo almejado
o, seja
Movimento Escoteiro pode
pelo processo educativo que alcançça cada jovvem, transfformando‐oo em agentte de
melh
horias e parrticipante attivo em suaa comunidad
de, seja pelo trabalho de mais de mil e
duzeentos Grupo
os Escoteirros, beneficciando a sociedade e ajudandoo a formar uma
consciência coleetiva comprrometida coom o desenvvolvimento sustentáveel.
Todo
os sonham com um mundo
m
ma is justo, so
olidário, seguro e paccífico, com uma
socieedade inclussiva e sem desigualdaddes, sem po
obreza e sem fome, coom saúde e bem‐
estarr para todo
os, em que a educaçãoo seja acessível a todo
os, no quall se protejaam os
recurrsos naturais e se prom
mova cresciimento eco
onômico susstentado. Paara que isso
o não
se mantenha ap
penas como
o utopia e toorne‐se realidade, é ne
ecessário soomar os esfforços
de caada um e dee todos, acrreditando q ue isso é po
ossível.
Os Escoteiros do Brasil esttão dispost os a fazer sua
s parte, pois acredittam que po
odem
fazerr diferença,, tal como já
j deixou reegistrado nosso Funda
ador, Roberrt Baden‐Po
owell,
em 11920, no liivro Guia do
d Chefe EEscoteiro: “Em
“
todos os países, a finalidad
de do
treinamento esccoteiro é idêêntica e ressume‐se em
m eficiência no
n serviço aao próximo.. Com
um o
objetivo co
omum de tal
t naturez a, podemo
os seguir avante e, co
construindo uma
frateernidade universal do serviço, reallizar uma ob
bra de grande amplitudde. ”

III- Como particip
par do 1º Edu
ucAÇÃO
O ESCO
OTEIRA?
A primeira ediçãão acontece
erá no dia 220 de maio de 2017. Pa
ara que issoo aconteça serão
orme constam nas orrientações deste
neceessários várrios passos antecedenntes, confo
bolettim.
A iniciativa devve partir das Unidadess Escoteirass Locais (Grrupos Escotteiros ou Se
eções
ônomas), mantendo
m
contato o mais cedo possível com Unid
dades
Escotteiras Autô
Educcacionais prróximas, pú
úblicas ou pprivadas, prropondo parceria paraa a realizaçãão do
even
nto.
Ideallmente as Unidades Escoteiras
E
Locais (Gru
upos Escote
eiros ou Seeções Escotteiras
Autô
ônomas) devvem fazer uma
u propossta por escrito à escola onde preteendem realizar o
even
nto, prefereencialmente
e ainda no mês de fe
evereiro, pa
ara incluir o 1º EducA
AÇÃO
ESCO
OTEIRA no calendário
c
da
d instituiçãão de ensin
no. Para isso
o pode ser usado o mo
odelo
que eestá anexo a este boletim.
O Item II destte boletim (Por quee realizar o EducAÇÃ
ÃO ESCOTEEIRA?) deve
e ser
apresentado para as direçõ
ões das insttituições de ensino, pois é interesssante expliccar os
concceitos que orientam
o
no
osso evento .
Nas cconversas com
c
a escolla deve‐se ddecidir qual o período de duraçãoo do evento
o~e o
horário mais adequado.
a
Deve‐se pl anejar um tempo de
e duas a ttrês horas para
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ofereecer as atividades a um grupo de alunoss em conju
unto com oos escoteiros. A
defin
nição da quantidade
q
ntes deve levar em consideraçção a
de alunoss participan
quan
ntidade de escotistas
e
e dirigentess que estarã
ão envolvid
dos na atividdade.
O qu
ue a Escola deve
d
provid
denciar:
 In
ndicar um representan
r
nte para apooiar a realizzação do eve
ento;
 D
Disponibilizaar um espaçço, dentro ddas suas insstalações, pa
ara sua reallização;
 D
Divulgar o evento
e
entrre seus alu nos, selecio
onando a quantidade
q
dentro da faixa
eetária que a Unidade Esscoteira Loccal pretende trabalhar;;
 D
Dar acesso prévio aos escotistas e dirigente
es que realizarão o evvento, paraa que
p
possam se organizar;
o
 A
Apoiar o eveento no dia de sua reallização; e
 A
Ajudar na avvaliação do evento.
Cabeerá à Unidade Escoteirra Local:
de ensino, explicando
 FFirmar acordo com a instituição
i
o com detaalhes o evento e
d
definindo local e o horáário de realiização;
 C
Conhecer ass particularidades da esscola e os lo
ocais que po
oderão ser usados;
 EEstudar o documento com sugesttões de ativvidades do 1º EducAÇÇÃO ESCOT
TEIRA,
p
planejando e preparand
do as ativid ades que se
erão realiza
adas;
 R
Reunir os membros
m
da
d UEL qu e irão atuar no evento, treinaando‐os para as
respectivas tarefas;
t
Reunir todo o material necessário,, chegar pre
eviamente ao
a local e reealizar o evvento,
 R
n
no dia 20 dee maio;
 R
Realizar con
ntatos com a mídia loccal para con
nseguir cob
bertura de iimprensa para
p
o
d
dia do eventto;
 R
Receber dad
dos de avaliação da esccola e incluiir relatório do
d evento nno SIGUE; e
 A
Adquirir os distintivos
d
para
p
seus m
membros, se
e assim quiser.
O qu
ue caberá à Direção Nacional dos Escote
eiros do Brrasil, em pparceria com as
Direçções Region
nais:
 A Direção Nacional
N
doss Escoteiross do Brasil disponibilizzará, até o dia 20/03/2017,
u
um documeento com um
u conjuntto de suge
estões de atividades
a
qque possam
m ser
aaplicadas pelas Unidades Escoteeiras Locaiss no 1º Ed
ducAÇÃO EESCOTEIRA. Este
d
documento estará disponível no siite dos Esco
oteiros do Brasil.
B
 In
nformaçõess, em bolettins, que ajuudem as Unidades Esccoteiras Loccais a plane
ejar e
realizar o evvento;
 P
Prestar apoio e orientação para viabilizar a realização do eventoo, especialm
mente
p
por intermédio das Reggiões e estruuturas distrritais;
 D
Divulgar o evvento na grrande mídiaa nacional;
 M
Manter no SIGUE
S
espaçço para incl usão de relatórios por parte das U
UELs; e
 FFornecer os distintivos do evento para as UEELs que, apó
ós incluírem
m no SIGUE
E seus
relatórios, manifestem,
m
, dentro do prazo, inte
eresse em adquirir paraa seus mem
mbros.
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Ane
exo 1 - Exemplo
E
os de co
onteúdo - Unidade de
Aprrendizad
do da Ba
ase Naccional Cu
urricularr Comum
m – que
pod
dem gerrar ativid
dades pa
ara o ev
vento.













R
o solo comoo
(EEF06CI01) ‐ Reconhecer
fo
onte de materiais, identiificando
composição e característiicas de tiposs
d
diversos de so
olos e subsolos brasileiroos,
eestabelecend
do relações e atividades
aagrícolas e exxtrativas.
C
er processos
(EEF08CI01) ‐ Compreende
d
de separação
o de materiaiis no sistemaa
p
produtivo e no
n cotidiano,, como a
p
produção de sal de cozinh
ha, a
d
destilação dee petróleo, en
ntre outros, e
p
propor métod
dos para a se
eparação de
sistemas, com
mo óleo e água, areia e
áágua, misturaa de diferenttes plásticos
o
ou metais.
(EEF03CI02) ‐ Relacionar
R
materiais
m
u
utilizados na vida cotidian
na aos
reesíduos por eles geradoss.
(EEF03CI03) ‐ Identificar
I
materiais
m
reeaproveitáveeis e ações que
q podem
contribuir para a redução
o ou para o
reeaproveitam
mento de resííduos.
(EEF04CI02) ‐ Identificar
I
fo
ormas de
d
diminuição dos impactos ambientais
causados pelaa ação huma
ana.
B
inform
mações sobrre
(EEF08CI03) ‐ Buscar
tiipos de combustíveis e de
d técnicas
m
metalúrgicas,, utilizados ao longo do
teempo, para reconhecer avanços,
a
q
questões eco
onômicas e problemas
aambientais caausados pela
a produção e
u
uso desses materiais.
m
(EEF01CI03) ‐ Observar
O
e comparar os
d
diversos amb
bientes em que se vive,
como casas, praças,
p
parques.
a importânc ia
(EEF02CI03) ‐ Reconhecer
R
d
da água para a vida, identtificando seuus
d
diferentes usos (na alimentação,













higiene, dentre outrass possibilidad
des),
suas fonte
es, seu proceessamento e os
prejuízos causados peelo seu
desperdício.
(EF03CI04
4) ‐ Identificaar o meio nattural
como fontte de nossoss recursos e
receptor dos
d resíduoss gerados pella
utilização desses recu rsos.
(EF04CI03
3) ‐ Reconheccer o Sol com
mo
fonte de energia
e
prim
mária na prod
dução
de qualqu
uer tipo de allimento,
identifican
ndo a importtância dessa
energia pa
ara a vida e o ambiente.
(EF05CI04
4) ‐ Identificaar fontes de
energia uttilizadas nos ambientes em
e
que vivem
mos (casa, es cola, parque
e),
comparan
ndo seus difeerentes usos e
custos.
5) ‐ Observarr as posições do
(EF01CI05
Sol em divversos horárrios do dia e
relacioná‐‐las com difeerentes
luminosidades, sombrras e
temperatu
uras, descrevvendo as
observaçõ
ões por meioo da linguage
em
oral ou de
e desenhos.
(EF04CI05
5) ‐ Relacionaar o suceder de
dias e noittes e das esttações do ano,
com os movimentos dde rotação e
translação
o da Terra.
(EF08CI06
6) ‐ Realizar eexperimento
os,
como a ob
bservação e registro de uma
u
vara ao longo do dia eem diferente
es
períodos do
d ano, que revelem a
rotação e translação ddo planeta Te
erra,
e produzirr maquete paara represen
ntar o
sistema so
olar que ilusttre esses
movimenttos.
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Ane
exo 2 – Modelo para prroposta às
à escolas.
À Dirreção da
Escolla XXXXXXX
XXXXX
Preza
ado(as) Sen
nhores(as):
d
20 dee maio dde 2017 os
o Escoteirros do Brrasil realizzarão,
No próximo dia
ultaneamente e em tod
do o país, u m evento denominado
d
o 1º EducAÇÇÃO ESCOT
TEIRA,
simu
com objetivo de
d oferecerr em espaçços de insttituições ed
ducativas uum conjuntto de
ativid
dades típiccas escoteirras, relacioonadas com
m nosso te
ema anual – Escotism
mo e
Deseenvolvimentto Sustentá
ável – e cujjo conteúdo
o possa apoiar a práttica de mattérias
apliccadas na Educação Bássica.
Para as Escolass que dispo
onibilizarem
m espaço pa
ara sua rea
alização, o eevento pod
de ser
comp
preendido como oporrtunidade dde desenvo
olvimento de atividaddes de apo
oio à
aprendizagem, de experimentação e ppesquisa, principalmen
nte na preseervação do meio
ambiiente e prom
moção da sa
aúde.
Neceessitamos, para
p
a realizzação do evvento, que a escola nos indique um
m representante
para apoiar a organização
o
o, disponibillize o espaçço, e divulgu
ue e selecioone um grup
po de
nos, que participarão
p
o das ativid
dades
XXX alunos na faixa etárria dos XX aos XX an
amente com
m os nossoos jovens pa
articipantess do Movim
mento Esco
oteiro.
propostas junta
(colo
ocar aqui co
om quantos alunos e quuais as faixa
as etárias que o Grupo quer trabalhar)
De n
nossa parte,, faremos todo
t
o plannejamento das ativida
ades que seerão aplicad
das e
proviidenciaremos equipe de
d voluntárioos e todo o material ne
ecessário paara isso.
Estam
mos certos de que, com
m esse evennto, os Escoteiros do Brrasil poderãão contribuiir, um
poucco, com o essforço dessa
a renomadaa escola parra educar no
ossas criançças e jovenss.
Na esperança de podermos traabalhar co
onjuntamen
nte, anteccipamos nossos
agradecimentoss e colocamo‐nos à dispposição com
m o nosso trradicional

Sempree Alerta Para
a Servir!
FFulano de Ta
al
Presidentte do Grupo
o Escoteiro
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