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e divirta-se conosco!

A União dos Escoteiros do Brasil – Região Pernambuco, com o intuito de 
participar da Hora do Planeta, ação desenvolvida pela WWF que tem 

parceria com os Escoteiros do Brasil, será realizada no dia 30 de maço de 
2019 na Praça do Arsenal - Bairro do Recife Antigo - Recife/PE das 19h às 

21h.

A Hora do Planeta é um movimento voluntário de sensibilização para as 
questões de mudanças climáticas e seu impacto na biodiversidade e na 
vida das pessoas. Ela é conhecida por aquele momento em que pessoas, 
cidades e empresas são convidadas a demonstrar sua preocupação com 

a questão ambiental (e como isso está relacionado com nossas vidas) por 
meio de um ato simples: apagar as luzes por uma hora, em um dia 

específico. Porém, é muito mais!

Os sessenta minutos de celebração são um lembrete pontual de que 
nossos hábitos têm interferência direta na natureza. O símbolo 60+ 

mostra que todas as horas devem ser a Hora do Planeta.

O movimento nasceu em 2007, na cidade de Sydney, na Austrália, e 
desde então vem ganhando o mundo, com cada vez mais adeptos. Em 

2018, a Hora do Planeta teve a participação de cidades e municípios em 
188 países e territórios, contabilizando mais de

17 mil ícones ou monumentos apagados. O Brasil tem uma grande 
participação nessa história, envolvendo mais de cem cidades e 1500 

monumentos!

Em 2019, o auge da Hora do Planeta será no dia 30 de março. E, você, 
como vai participar?

Venha participe, encante-se 
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1. A HORA DO PLANETA, LOCAL E DATA

Incrições via 
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2. O QUE VAMOS FAZER?

19h

19h15min

19h30min

20h

20h30min

21h

HORÁRIO ATIVIDADE

REUNIÃO GERAL (GRANDE FESTA)
SAUDAÇÃO AO PAVILHÃO NACIONAL E ORAÇÃO

PREPARATIVOS PARA HORA DO PLANETA (ORGANIZAÇÃO DA GRANDE FOGUEIRA DE VELA)

ACENDIMENTO DA FOGUEIRA

HORA DA FOTO

CANÇÃO DA DESPEDIDA (ENCERRAMENTO)



1) Grande festa – Canções Escoteiras, Jogos escoteiros e rever / conhecer novos 
amigos;

3) Tirar muitas selfies;

4) Tocar instrumentos no escuro com os amigos ou ouvir músicas;

2. O QUE VAMOS FAZER?

6) Dançar muito! Dance como se ninguém estivesse olhando; e

7) Reutilize os materiais recicláveis que tem em casa.

2) Fogueira de velas - Faça a sua própria lanterna de vela (utilizando frascos de 
geleia velho) para colocar na grande fogueira;

5) Tirar fotos da vida noturna;



1) Fogueira de velas - Faça a sua própria lanterna de vela (usando frascos de geleia 
velhos) para colocar na grande fogueir;

Vamos preparar na Praça do Arsenal de Recife-PE, um grande círculo feito de velas 
simbolizando a nossa fogueira da fraternidade escoteira;

Utilize uma tampa, recipiente ou suporte para colar a vela, para evitar que a cera 
pingue no chão.

3. A GRANDE FOGUEIRA

Cada um individualmente deve preparar a sua velinha para colocar na grande 
fogueira;



Fábio Gomes da Silva
Dir. Presidente UEB/PE

Julio Cesar Fabricio Staudt 
Dir. de Métodos Educativos UEB/PE

4. VENHAM TODOS E PARTICIPEM

A Hora do Planeta 2019 acontece em 30 de março, das 20h30 às 21h30. As 
inscrições de atividades já estão abertas e disponíveis no site 
Podem se inscrever cidades e municípios, empresas, grupos de indivíduos, 
associações e muito mais. Para ter ideias de como participar, faça o download do 
Guia do Participante da Hora do Planeta, na mesma página.

HORA DO PLANETA 



/escoteirospernambuco http:/escoteirospe.org.br@escoteiros.pe

HORA DO PLANETA
2019


