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Meus filhos no Escotismo? 
 

Há coisas que a gente nunca esquece principalmente das lembranças da infância. Nos dias de hoje, 

onde os problemas sociais parecem evidentes, acabamos limitando as opções de lazer da criança. O que 

fazer quando às opções se limitam a TV e ao vídeo game? E quando a rua ou alguns amigos não parece 

ser a melhor opção? 

Talvez a prática do Escotismo seja uma boa saída! Em um ambiente fraterno e familiar, jovens de 

todas as idades se reúnem semanalmente para aprender e se divertir. Mas não é o mesmo aprendizado 

da escola onde, muitas vezes, o processo pedagógico se limita a transmissão de conteúdo e avaliações. 

O movimento escoteiro trabalha valores e prepara para a vida. Queremos ajudar os jovens brasileiros a 

serem: 
 

 

Melhores para o Brasil 
 

Cidadãos que tenham opinião própria para serem participativos. 

 

Melhores para o mercado 
de trabalho 

 

Que exige profissionais preparados para um mundo Global, flexíveis e 
que saibam trabalhar em grupo. 

 

Melhores para a Sociedade 
 

Onde a cortesia e a ética parecem cada vez menos importantes. 

 

Melhores para o Mundo 
 

Que saibam preservar a Natureza e o planeta. Legado das futuras 
gerações. 

 

Afinal, o que faz o Escotismo? 
Todos conhecem escoteiros, mas o escotismo como movimento de formação dos jovens, na realidade 

ainda é pouco conhecido. 
Desenvolver um sadio civismo? O escotismo é a vanguarda da educação cívica, como escola de 

preparação para a cidadania ativa. 
A população está preparada para a defesa civil ou socorro quando em situações de emergência? É 

exatamente isso que o escotismo sempre ensinou, através de atividades e especialidades. Aprender nós, 
pioneirias, cozinha, sinalização, morse, leitura de mapas, primeiros socorros, orientação pela bússola e 
estrelas, serviço comunitário etc, são coisas que escoteiros sempre fizeram. 

As empresas estão procurando líderes, homens de iniciativa e empregados leais, ativos, honestos, 

não é? Pois é isso que o escotismo, há 100 anos está lhes fornecendo! 
O que falta é a divulgação maciça do que o Movimento Escoteiro faz pelo jovem, para que todos 

conheçam este movimento como ele realmente é. O escotismo procura dar ao jovem um padrão de 

conduta, preparando-o moralmente e provendo-o de recursos para ser um cidadão útil à comunidade, 
ciente de seus deveres e as obrigações. 

 

Escoteiros são Militares? 
Não! Não existe nenhum vínculo entre o movimento escoteiro e 

qualquer força armada. O Movimento não é uma força para-militar 
ou pré-militar. 

Alguns   grupos   escoteiros   realizam   suas   atividades   em 
Batalhões das forças armadas, mas o envolvimento se limita 
apenas ao local de atividade e ao apoio técnico e operacional. 

 

Quem pode participar? 
Escotismo é aberto a todos, sem discriminação de raça, credo, origem ou condição social. Seguindo o 

propósito, os princípios e método concebidos por seu fundador, o inglês, Lorde Robert Baden-Powell. A 

partir dos 7 anos até os 21 anos incompletos, se a criança já está em processo de alfabetização a 

entrada é admissível com 6 anos e meio podendo ser jovens de ambos os sexos. Rapazes e moças 

trabalham juntos no desenvolvimento das tarefas e atividades. Os adultos também podem participar.
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Quem vai lidar com meu filho? 
Por  serem  organizações  locais,  os  grupos  escoteiros  utilizam  como 

Recursos Adultos às pessoas de sua própria comunidade. 

A essa característica são adicionadas dezenas de horas de treinamento 

(realizados por especialistas de cada área do conhecimento) e 

acompanhamento (realizado através de pessoas mais experientes, os 
Assessores Pessoais de Formação e cursos de formação escoteira). 

Um voluntário do movimento escoteiro, sem contar o acompanhamento 

e  a  prática  supervisionada, não  concluiu  sua  formação  antes  de  uma 

quantidade não inferior a 60 horas de treinamento. 
Como você pode observar o voluntário especializado na atuação com os jovens tem  um alto 

comprometimento para levar atividades que, além de divertidas, são pedagogicamente desenvolvidas 

para atender as necessidades físicas, mentais, sentimentais, espirituais e de formação do caráter para 
os membros juvenis. 

 

Qual religião o escotismo tem vínculo? 
Nenhuma! O movimento escoteiro não está vinculado a nenhuma religião ou crença específica, mas 

valoriza o desenvolvimento espiritual de seus membros como um compromisso para buscar um valor 

espiritual de vida além do mundo material. 
 

Quanto custa ser escoteiro? 
Ser escoteiro custa muito pouco quando analisamos o que gastamos no 

dia a dia com nossos filhos nos lazeres, presentes e com a educação. O nosso 

Grupo Escoteiro não possui qualquer apoio financeiro do governo ou de outra 

entidade, mantendo-se financeiramente através de festas, eventos e sendo 

assim, precisa manter os custos com a sede e com os materiais educacionais, 

administrativos e técnicos que são utilizados nas atividades escoteiras e sendo 

assim,  a  despesa  com  seu  filho  mensalmente  é  composta  por  uma 

contribuição e as despesas das atividades externas. Vale ressaltar que todos 

os  chefes  e  diretores  são  voluntários  não  recebendo  nenhum  tipo  de 

remuneração direta ou indiretamente. 
 

Colocar meu filho não compromete seu tempo de estudo? 
As  atividades  escoteiras  não  interrompem  de  modo  algum  suas 

atividades habituais (horas de trabalho nos escritórios, oficinas e escola), na 

verdade as atividades desenvolvem-se principalmente nas horas livres do 

jovem, principalmente nos finais de semana. 
 

Escotismo pode interferir nos estudos? 
O Escotismo é uma pratica para as horas livres do jovem, portanto não deve interferir em seu dia-a- 

dia acadêmico. Porém, a dedicação aos Estudos é uma obrigação do Escoteiro e o grupo incentiva o 

jovem a ter um bom desempenho escolar. 
 

Estou interessado, o que faço? 
Que bom que você se interessou. Agora que você conhece um pouco mais do escotismo que acha de 

conhecer nosso Grupo Escoteiro? Convide seu filho para ir também. Assim, enquanto ele participa de 
uma atividade você pode conversar com os Chefes Escoteiros (os adultos que cuidam dos Grupos). 

 

Documentação Necessária para inscrição: 
 

     3 fotos ¾ coloridas atuais 
     Atestado médico 
     Xerox da Certidão de Nascimento 
     Xerox do Boletim escolar ou similar atual 

     Xerox do Comprovante de Residência do Responsável 
     Xerox da Identidade do Responsável que assinou a inscrição 

 

 

Observações: 


