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Mutirão Escotismo para Todos 
 

1. O quê?  

O Mutirão Escotismo consiste numa grande atividade de integração entre escoteiros e 
jovens com deficiência intelectual, proporcionando a todos os participantes um dia de 
aprendizagem mútua através do método escoteiro. 

 

2. Por quê?  

Para os jovens com deficiência intelectual: incentivar o desenvolvimento da independência; 
proporcionar uma mudança na rotina e a socialização durante o evento, no qual aprenderão 
diversos aspectos trabalhados pelos Escoteiros; 

Para os escoteiros e seniores: contribuir para eliminar barreiras de preconceito e receios 
quanto à convivência com pessoas especiais; exercitar a paciência e a capacidade de motivar 
o próximo; proporcionar a autoanálise e consciência dos limites individuais, contribuir para o 
autodesenvolvimento; 

Para os pioneiros: eliminar barreiras do preconceito e receios quanto à convivência com 
pessoas especiais; desenvolver a habilidade do trabalho em equipe; desenvolver a 
capacidade de organização de projetos e exercitar a liderança; 

 

3. Como?  

Serão organizadas bases com temáticas escoteiras diversas. 

Os jovens com deficiência serão convidados a integrar patrulhas escoteiras e sêniores de 
acordo com sua faixa etária, participando da atividade de forma análoga a de escoteiros 
noviços na patrulha. 

Os pioneiros serão responsáveis por preparar e executar as bases. 

As temáticas previamente escolhidas para as bases são as seguintes: 

→ Montar Barraca 

→ Trabalhos manuais 

→ Circuito de cordas + circuito de pneus 

→ Sinais de pista 

→ Canções escoteiras 

→ Montar mochila 

→ Jogos escoteiros (futebol de sabão e jogo da estrela) 

→ Montagem e corrida de biga 

Previamente ao dia do Mutirão Escotismo Para Todos, será sugerida aos grupos participantes 
a aplicação de uma atividade preparatória para seus escoteiros e seniores. A sugestão de 
programação desta atividade será disponibilizada pela organização do evento. 
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4. Quando?  

O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de março.  

As inscrições serão recebidas até o dia 12 de março. 

A programação seguirá desta forma: 

SEXTA-FEIRA 21 DE MARÇO 

19h Chegada dos escoteiros. Jantar por patrulha (lanche frio). 

SÁBADO 22 DE MARÇO 

7h Alvorada dos escoteiros e café da manhã por patrulha (lanche frio). 

8h 
Chegada dos jovens com deficiência para credenciamento e 
integração nas patrulhas 

9h Bandeira de abertura 

9h30 Grande jogo de integração 

10h Início das bases 

12h Almoço 

13h30 Retorno das bases 

17h Bandeira de encerramento 

17h30 Lanche e despedida 

 

5. Onde?  

Clube Escola Pelezão – Rua Belmonte, 957, Lapa. 

6. Quanto?  

As inscrições serão aceitas até o dia 12 de março.  

O custo da inscrição por pessoa para a atividade será de R$15. Este valor inclui o distintivo e 
o certificado emitidos pela UEB SP, bem como a alimentação ao longo do sábado (lanches 
pela manhã e tarde e almoço) e o material das bases. O jantar de sexta e o café da manhã 
do sábado não estão incluídos no valor da inscrição (devem ser organizados por patrulha). 

O depósito deverá ser feito na seguinte conta corrente: 

Banco Itaú 

Agência 8951 

Conta Corrente 00109-1 

Em nome de Rosele Lisboa Penz 

CPF 993.983.540.04 

As fichas de inscrição por grupo devem ser enviadas para o e-mail 
mayaraparise@hotmail.com com cópia para tamyrlp@yahoo.com.br. 

As autorizações individuais devidamente assinadas devem ser entregues no dia do evento. 


