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Entenda a FAQ - MUTCOM
1. O que é o MutCom?
2. Qual a história do MutCom? Desde quando ele ocorre?
3. Quando é o MutCom?
4. O MutCom possui um distintivo próprio?
5. Até quando as UELs podem adquirir os distintivos?
6. Até quando posso registrar minha atividade do MutCom no Paxtu para ela ser validada?
7. Quem pode participar do MutCom?
8. Qual o mínimo de participantes por UEL para a realização do MutCom?
9. Como faço para participar do MutCom?
10. O que é preciso para participar do MutCom?
11. Como será o MutCom neste ano?
12. O que são as sugestões de atividades do MutCom?
13. Onde posso encontrá-las?
14. Posso escolher qual atividade eu farei?
15. Posso fazer outras atividades que não estejam no Caderno de Atividades?
16. Como eu registro a minha atividade do MutCom no Paxtu para ser validada?
17. Quanto custa para participar do MutCom?
18. Por que a minha UEL deve participar do MutCom?
19. Por que preciso registrar minha atividade do MutCom no Paxtu?
20. O MutCom está relacionado com a progressão juvenil?
21. O MutCom está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, descritos na Agenda 2030,
da Organização das Nações Unidas?
22. O que minha atividade deve ter para de fato ser validada pelo MutCom?
23. Qual a diferença entre o MutCom e o MutEco?
24. Como posso entrar em contato com a equipe do MutCom caso tenha mais dúvidas?
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1. O que é o MutCom?
O Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária é uma atividade de mobilização nacional que visa a integração
e colaboração dos Escoteiros do Brasil com a sociedade - como, por exemplo, com as comunidades próximas
às Unidades Escoteiras Locais espalhadas em todo o território nacional. O MutCom é uma oportunidade de
proporcionar às crianças, adolescentes e jovens atividades de serviço que exerçam a função de estimular
seu envolvimento com a comunidade, empoderando nossos jovens no intuito de agregar na formação de um
indivíduo consciente e engajado com o mundo ao seu redor.

2. Qual a história do MutCom? Desde quando ele ocorre?
O MutCom nasceu com a ideia de um momento no ano em que todos os escoteiros realizassem atividades
comunitárias no sentido da frase ‘’pensem globalmente, ajam localmente’’. Sua primeira edição ocorreu em
22 de maio de 1999 e, a partir de 2001, passou a ter um documento sugerindo atividades e foi destacado no
calendário nacional. Em 2004, já na sua sexta edição, o evento teve seu primeiro distintivo. Nos últimos anos,
sua organização tem estado a cargo da Rede Nacional de Jovens Líderes.

3. Quando é o MutCom?
As atividades do MutCom deverão ser realizadas entre os dias 11 e 25 de setembro.

4. O MutCom possui um distintivo próprio?
Sim, o MutCom possui um distintivo próprio por se tratar de uma atividade especial.

5. Até quando as UELs podem adquirir os distintivos
Os distintivos do 23º MutCom poderão ser adquiridos conforme instruções divulgadas no site dos Escoteiros do
Brasil (www.escoteiros.org.br).

6. Até quando posso registrar minha atividade do MutCom no Paxtu para ela ser validada?
Até o dia 06/11/2021.
7. Quem pode participar do MutCom?
O MutCom é uma atividade destinada a todos os membros da UEL, com registro ativo, de todos os
ramos, assim como membros da comunidade.
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8. Qual o mínimo de participantes por UEL para a realização do MutCom?
Para realizar o MutCom necessita-se de no mínimo um associado, assim como, pode ser realizado em
parceria com outras UELs.
9. Como faço para participar do MutCom?
Para participar do MutCom o escotista responsável deverá escolher uma das atividades propostas no
caderno de atividades, ou elaborar uma atividade que possa ser realizada em conjunto com a comunidade
de forma presencial ou virtual. Em seguida, deverá cadastrar a atividade no Paxtu Administrativo e
começar a preparação para o dia da atividade. Vale lembrar que é necessário que o membro esteja em
dia com as obrigações de sua UEL.
10. O que é preciso para participar do MutCom?
A Unidade Escoteira Local necessita estar com o certificado de funcionamento vigente e os associados
com registro ativo no ano corrente. Além disso, é necessário o planejamento prévio da atividade e se
atentar aos prazos importantes.
11. Como será o MutCom neste ano?
No dia proposto, as Unidades Escoteiras Locais realizarão atividades de cunho comunitário, sendo
importante atentar-se aos protocolos de segurança vigentes em relação à pandemia da COVID-19. A
edição do 23° MutCom contará com fichas de atividades diversas, as quais terão duas formas de serem
realizadas, de forma virtual e presencial.
12. O que são as sugestões de atividades do MutCom?
As atividades do MutCom são sugestões de atividades que trazem algum benefício para a comunidade
em que a UEL está inserida.
13. Onde posso encontrá-las?
As atividades podem ser encontradas no Caderno de Atividades 2021 (https://www.escoteiros.org.
br/noticias/escoteiros-do-brasil-lancam-caderno-de-atividades-2021/), assim como no Paxtu
Administrativo.
14. Posso escolher qual atividade eu farei?
Sim, as atividades podem ser selecionadas, ou elaboradas, da forma que melhor se adaptar à intenção
da UEL ou a necessidade da comunidade envolvida.
15. Posso fazer outras atividades que não estejam no Caderno de Atividades?
Com certeza! No caso do MutCom, as fichas são sugestões de atividade, ficando a cargo da UEL decidir
o que melhor se encaixa no seu ciclo de programa e com as demandas da comunidade.
16. Como eu registro a minha atividade do MutCom no Paxtu para ser validada?
Para registro da participação, o escotista da seção, com acesso ao Paxtu Administrativo, deverá inserir
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a atividade e selecionar a opção MUTCOM no campo tipo, como demonstrado na figura:

17. Quanto custa para participar do MutCom?
A inscrição é gratuita. No entanto, dependendo da atividade a ser realizada, alguns materiais podem ser
necessários, ficando a cargo de cada UEL decidir como obter os mesmos. Além disso, as UELs podem
optar por fazer a compra dos distintivos de participação do evento, devendo arcar com os custos,
incluindo frete, para todos os participantes, podendo cobrá-los por isso.
18. Por que a minha UEL deve participar do MutCom?
O MutCom faz parte do conjunto de atividades especiais dos Escoteiros do Brasil pensadas no
envolvimento das UELs com a comunidade externa, gerando impacto social e engajando os jovens
na construção de um mundo melhor. Além disso, a UEL pontua para o Prêmio Grupo Padrão do ano
corrente.
19. Por que preciso registrar minha atividade do MutCom no Paxtu?
O MutCom é um importante indicador para nossa instituição. A adesão das Unidades Escoteiras Locais,
assim como o número de pessoas impactadas, direcionam ações, projetos e iniciativas de capacitação.
Esses números também têm a função de demonstrar e mensurar a relevância dos Escoteiros do Brasil
e de nossas ações para a sociedade.
20. O MutCom está relacionado com a progressão juvenil?
Sim, cada atividade proposta está diretamente relacionada com a progressão do jovem. Neste ano, as
atividades estão disponibilizadas no Paxtu, e no final de cada descrição consta em qual progressão ela
poderá ser aplicada. Cada experiência oferecida dentro do MutCom incentiva os jovens a construírem
seus valores morais e éticos, em busca de um mundo melhor e mais justo. Assim como, estão
relacionadas as Insígnias de Envolvimento na Comunidade (Boa Ação, Ação Comunitária e Desafio
Comunitário).
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21. O MutCom está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, descritos na Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas?
Sim, pois propõem atividades que colaboram para que nossos jovens façam parte da construção de um
mundo melhor.
22. O que minha atividade deve ter para de fato ser validada pelo MutCom?
Para a atividade ser de fato validada, deve ser enviado impreterivelmente dentro do prazo estipulado,
por meio do Paxtu, o Relatório Simplificado de Atividade, contendo fotografias do evento.
23. Qual a diferença entre o MutCom e o MutEco?
O MutCom é uma atividade de mobilização nacional que visa a participação dos Escoteiros do Brasil, com
a comunidade na qual a UEL está inserida. Já o MutEco (Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica)
é uma grande ação ecológica que movimenta os escoteiros de todo o Brasil, com o objetivo de garantir
um futuro melhor para a nossa e as gerações futuras, na busca de uma melhor consciência ambiental.
24. Como posso entrar em contato com a equipe do MutCom caso tenha mais dúvidas?
Através do e-mail mutcom@escoteiros.org.br.

Porto Alegre, 25 de Março de 2020
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