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BEM-VINDO à grande família do Escotismo, a maior organização juvenil 

voluntária para jovens do Brasil e do Mundo. 

Como um(a) voluntário(a) você desempenhará um papel chave no sucesso de 

nossa juventude. Jovens vêm para conhecer e apreciar seus mundos através do 

contato com adultos interessados e comprometidos como você. Obrigado por 

dispor-se a comprometer o seu valioso tempo com o crescimento e 

desenvolvimento de nossa juventude. 

É nossa intenção que estas informações sirvam como uma útil apresentação e 

guie a você a ser um futuro adulto comprometido com o Escotismo. 

Aqui você verá: 

 

· Os Fundamentos do Escotismo Brasileiro. 

· A história, tradições e organização do Escotismo. 

· Os quatros Ramos do Escotismo no Brasil e uma introdução aos seus 

programas. 

· O papel do adulto, responsabilidades e oportunidades de 

· aprendizagem. 

· Os recursos e ajudas disponíveis para você. 

 

 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE SER VOLUNTÁRIO NO 

ESCOTISMO? 

 

Como um adulto(a) voluntário(a) o Escotismo oferece-lhe satisfação a qual vem 

de: 

 

• partilhar nas descobertas e triunfos dos jovens 

• ser uma influência positiva e desempenhar o papel de modelo na vida 

dos jovens 

• participando em uma variedade de atividades escoteiras socialmente 

enriquecedoras 

• desfrutar a fraternidade, auxílio e interesse de outros Escotistas e 

Dirigentes em sua comunidade e Região. 

• desfrutar de acampamentos e outras experiências ao ar livre 

• ser reconhecido pelos seus amigos, vizinhos e colegas de trabalho como 

um cidadão participativo. 

• programas de formação (cursos) com benefícios que se estendem para o 

crescimento pessoal e avanço profissional. 

• diversão, diversão, diversão. 
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QUAL É A MISSÃO E OS PRINCÍPIOS DO ESCOTISMO? 

 

O que há de tão especial no escotismo que mais de 200 milhões de pessoas em todo o 

mundo já participaram dele? Nós cremos que são adultos dedicados e comprometidos, 

os quais constantemente lutam para prover uma influência positiva em nossos jovens 

através da exposição deles ao propósito e princípios escoteiros, os quais são partilhados 

por cada escoteiro no mundo. 

O Escotismo é um movimento educacional para jovens,  com a colaboração de adultos, 

voluntário, sem vínculos político-partidários, que valoriza a participação de pessoas de 

todas as origens sociais, raças e crenças, de acordo com o Propósito, os Princípios e o 

Método Escoteiro. 

 

O PROPÓSITO DO ESCOTISMO É: 

 

O Propósito do Movimento Escoteiro é contribuir para que os jovens assumam seu 

próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas 

potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos 

responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades, conforme definido no Projeto 

Educativo da União dos Escoteiros do Brasil. 

Os Princípios do Escotismo são definidos na Promessa Escoteira, base moral que se 

ajusta aos progressivos graus de maturidade do indivíduo: 

 

Dever para com Deus - Adesão a princípios espirituais e vivência ou busca da religião 

que os expresse, respeitando as demais. 

 

Dever para com a Pátria - Lealdade ao nosso País, em harmonia com a promoção da 

paz, compreensão e cooperação local, nacional e internacional, exercitadas pela 

Fraternidade Escoteira. 

 

Dever para com o Próximo - Respeito e solidariedade ao próximo, participação ativa 

no desenvolvimento da comunidade e valorização do equilíbrio da Natureza. 

 

A Promessa Escoteira é a seguinte: 

 

Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para: 

Cumprir meus deveres para com Deus e minha Pátria; 

Ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião; 

Obedecer à Lei Escoteira 

 

Os Lobinhos e Lobinhas (membros do Escotismo na faixa etária dos 7 aos 10 anos) 

prestam uma promessa de forma adaptada à sua idade, com o seguinte texto: 

Prometo fazer o melhor possível para: 

 

Cumprir meus deveres para com Deus e minha Pátria; 

Obedecer à Lei do Lobinho e fazer todos os dias uma boa ação. 

Os membros adultos, Escotistas e Dirigentes, na cerimônia de Promessa ou na posse 

de um cargo, prestam a promessa Escoteira acrescentando ao final: "e servir à União 

dos Escoteiros do Brasil." 
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QUAL É O MÉTODO ESCOTEIRO? 

 

O Método Escoteiro, com aplicação eficazmente planejada e sistematicamente avaliada 

nos diversos níveis do Movimento, caracteriza-se pelo conjunto dos seguintes pontos: 

 

I - Aceitação da Promessa e Lei Escoteira: 

 

Todos os membros assumem voluntariamente, um compromisso de vivência da 

Promessa e da Lei Escoteira. 

 

II - Aprender fazendo: 

Educando pela ação, o Escotismo valoriza: 

 

• o aprendizado pela prática; 

• o treinamento para a autonomia, baseado na autoconfiança e iniciativa; 

• os hábitos de observação, indução e dedução. 

 

III - Vida em equipe, incluindo: 

 

• descoberta e aceitação progressiva de responsabilidade; 

• disciplina assumida voluntariamente; 

• capacidade tanto para cooperar como para liderar. 

 

IV - Atividades progressivas, atraentes e variadas, compreendendo: 

 

• jogos; 

• ensino de técnicas úteis, estimulado por um sistema de distintivos; 

• vida ao ar livre e em contato coma natureza; 

• interação com a comunidade; 

• mística e ambiente fraterno. 

 

V - Desenvolvimento pessoal pela orientação individual considerando: 

 

• a realidade e o ponto de vista de cada membro; 

• a confiança nas potencialidades de cada jovem; 

• o exemplo pessoal do adulto; 

• Seções com número limitado de jovens e faixa etária própria 
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ONDE, QUANDO, E COMO O ESCOTISMO COMEÇOU? QUAIS SÃO 

ALGUMAS DE SUAS TRADIÇÕES? 

 

O Escotismo tem uma história interessante. Em 1907, na Inglaterra, o então Coronel 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell formou um grupo de rapazes de várias origens, 

entre as idades de 11 a 16 anos, e levou-os para um acampamento de uma semana na 

Ilha de Brownsea. Ele queria testar as suas idéias para um livro de instrução sobre as 

atividades e conhecimentos escoteiros (na época uma habilidade de mateiros e batedores 

do exército), baseado em sua extensa experiência como um escoteiro para o Exército 

Britânico durante a Guerra Bôer na África do Sul. 

 

O Movimento escoteiro começou em 1908 quando os jovens consumiram avidamente as 

edições de "Escotismo para Rapazes" - inicialmente editada em seis fascículos 

quinzenais - e organizaram-se em patrulhas para aprender e praticar os conhecimentos 

mateiros descritos no livro. O Movimento cresceu rapidamente e em 1912 foi 

oficialmente organizado como "The Boy Scout Association" (Associação de Escoteiros) 

em toda a Comunidade Britânica por ato do Rei George V. 

 

O Escotismo chegou ao Brasil em 1910, trazido por suboficiais da Marinha que 

tomaram conhecimento do Movimento enquanto estavam na Inglaterra acompanhando a 

construção de navios para a esquadra brasileira. Em 1924 foi criada a União dos 

Escoteiros do Brasil, reunindo as diversas associações nacionais até então existentes, a 

qual passou a ser a entidade diretora do Movimento escoteiro no país, sendo 

reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 3.297 de 11/07/1917, 

reiterado pelo Decreto n.º 5.497 de 23/07/28 e como Instituição de Educação Extra 

Escolar e Órgão Máximo do Escotismo Brasileiro pelo Decreto Lei n.º 8.828 de 

24/01/46. 

 

Algumas Tradições do Escotismo... 

Porque os membros do Escotismo vestem um uniforme? 

Desde os primórdios, os líderes adultos e jovens que participam do Escotismo no 

mundo inteiro vestem um uniforme. Os lenços coloridos e distintivos são reconhecidos 

mundialmente. O uniforme (ou traje, conforme adotado em alguns grupos escoteiros, 

inclusive o 11º. G.E. Siqueira Campos) serve para identificá-lo coma organização a qual 

pertencem e permite que todos se sintam como iguais na fraternidade mundial escoteira. 

Sua aparência é importante. O modo pelo qual veste o seu uniforme dá uma imagem 

positiva sobre o Movimento Escoteiro para os jovens os quais você lidera e para aqueles 

que encontram você no Escotismo e outros eventos, e demonstra o seu orgulho e prazer 

em ser um Escotista (adulto em uma posição técnica) 

 

Os membros da Diretoria do Grupo (Dirigentes) e outros colaboradores (Instrutores, 

examinadores, conselheiros, etc.) também são estimulados a usar o uniforme. 

 

Outras Tradições 

O Escotismo tem outras tradições, tais como o uso do aperto de mão esquerda. Você 

aprenderá mais sobre a história do Escotismo e suas tradições nos cursos de formação. 
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COMO O ESCOTISMO ESTÁ ORGANIZADO A NÍVEL MUNDIAL E NO 

BRASIL? 

 

O Movimento escoteiro funciona como uma instituição sem fins lucrativos em todo o 

mundo, e, como toda organização exitosa, tem uma considerável estrutura. 

 

Ao ingressar no Escotismo você estará ingressando em uma fraternidade mundial, a 

qual tem membros em mais de duas centenas de países e territórios. O Secretariado 

Geral da Organização Mundial do Movimento Escoteiros (WOSM), está localizado em 

Genebra, Suíça. Cada país tem uma organização nacional escoteira, a qual faz parte da 

Conferência Escoteira Mundial, o equivalente à "assembleia geral" do Movimento 

Escoteiro. 

A União dos Escoteiros do Brasil (UEB) é administrada pelo Escritório Nacional, com 

sede em Brasília, o qual segue as orientações da Diretoria Nacional, composta por 15 

Diretores, e da Assembleia Nacional, composta por representantes das diversas regiões 

do país. 

Para melhor aplicação do Escotismo a UEB divide-se em Regiões Escoteiras, as quais 

atualmente correspondem às Unidades Federativas, e cuja estrutura se assemelha ao 

nível nacional. Em Sergipe, temos uma Diretoria, eleita trienalmente, composta por 

cinco Diretores, e uma Assembleia Regional, a qual se reúne anualmente com a 

participação de representantes de todos os Grupos Escoteiros. 

 

O QUE É UM GRUPO ESCOTEIRO, E COMO ESTÁ ORGANIZADO O 11º. GE 

SIQUEIRA CAMPOS? 

 

O Grupo Escoteiro é a organização local que congrega as seções destinadas a 

proporcionar a prática do Escotismo aos seus membros. 

 

O nosso 11º. Grupo Escoteiro 

O G.E. Siqueira Campos, fundado em 14 de abril de 1944, é um Grupo Escoteiro co-

educativo,  isto é trabalha com membros juvenis tanto do sexo masculino quanto do 

feminino; que se apóia na continuidade do trabalho através de todos os Ramos do 

Escotismo (divisão de faixas etárias para aplicação do programa e atividades adequadas 

à idade, mas dentro da metodologia escoteira), e promove o escotismo tradicional com 

qualidade, sendo constituído de: 

 

• Alcatéia Mista - para Lobinhos e Lobinhas, meninos e meninas dos 7 aos 10 anos 

• Tropa Escoteira Mista - para Escoteiros e Escoteiras, meninos e meninas do 11 aos 14 

anos 

• Tropa Sênior Mista - para Seniores e Guias, rapazes e moças, dos 14 aos 17 anos 

• Clã Pioneiro - para Pioneiros e Pioneiras, rapazes e moças na faixa etária dos 18 aos 

21 anos 

• Clube da Flor de Lis - para ex-membros e amigos (as) do Grupo, acima dos 21 anos e 

que desejem continuar em contato com o Escotismo e colaborar com o Grupo. No 

sentido estrito da palavra o Clube não é uma Seção do Grupo, posto que não aplica um 

programa específico. 
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A administração do Grupo está entregue a uma Diretoria, eleita anualmente pela 

Assembleia de Grupo, a qual também elege os membros da Comissão Fiscal. Todos os 

sócios do Grupo maiores de 18 anos estão aptos a participar da Assembleia de Grupo, 

votar e ser votado (para os cargos de Diretoria e Comissão Fiscal necessário se faz ser 

maior de 21 anos ou gozar de capacidade civil plena). 

 

 

O QUE É A DIRETORIA DE GRUPO? 

 

A Diretoria de Grupo é composta por adultos comprometidos com o Grupo Escoteiro, 

geralmente pais dos jovens membros, os quais desejam ajudar na administração do 

Grupo. Como órgão executivo a Diretoria é responsável pela administração e apoio aos 

Escotistas (adultos em função técnica) na direção de suas seções. A Diretoria do 11º.GE 

Siqueira Campos é composta pelo Diretor Presidente, Diretor Técnico e Diretor 

Administrativo e Financeiro; eventualmente outros cargos de Diretores podem ser 

criados, por ato da própria Diretoria,; porém somente os primeiros são os definidos no 

Regulamento do Grupo a partir dos limites fixados pelo Estatuto da UEB. 

 

 

O QUE SÃO ESCOTISTAS? 

 

São adultos (homens e mulheres), muitas vezes pais de membros juvenis, que apreciam 

trabalhar com jovens em uma seção. Cabe a eles desenvolver e por em prática o 

programa de atividades adequado a cada faixa etária de acordo com os respectivos 

objetivos educacionais e as condições locais específicas. Chamam-se escotistas todos os 

sócios da UEB que foram nomeados para um cargo ou função cujos beneficiários 

diretos são os membros juvenis, tais como chefes escoteiros, instrutores e auxiliares. 

Os Escotistas em função de Chefia, ou assistência de chefia, são os responsáveis pela 

condução das reuniões semanais e atividades externas para as seções que eles são 

responsáveis. 

 

 

O QUE SÃO DIRIGENTES 

 

São adultos incumbidos de conduzir a instituição, exercitando tarefas de gestão, de 

apoio operacional, administrativo e financeiro. São todos os sócios da UEB que foram 

eleitos ou nomeados para cargo ou função não compreendida entre aquelas designadas 

para os Escotistas, tais como membros de Diretorias, Comissões Fiscais, Assembleias, 

Comitês, etc. 

 

 

Sobre os Jovens 

 

O Movimento Escoteiro é, por definição, um Movimento Educacional para Jovens. Eles 

são realmente as pessoas mais importantes na Fraternidade Escoteira. Para cada um de 

nós, como líder ou dirigente, o nosso trabalho é fazer com que cada jovem desfrute o 

melhor possível de sua experiência escoteira. 
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QUAIS SÃO OS RAMOS DO ESCOTISMO E SEUS PROGRAMAS? 

 

O Escotismo Brasileiro oferece programas para crianças e jovens dos 7 aos 21 anos em 

quatro diferentes ramos. Estes programas são formulados para se adequar às 

necessidades e habilidades de faixas etárias específicas. 

 

O Ramo Lobinho, para a idade dos 7 aos 10 anos (crianças alfabetizadas podem entrar 

aos 6,5 anos), concentra a sua ênfase no processo de socialização da criança, 

estimulando-a a fazer o "Melhor Possível" e ser responsável pelos seus atos. O 

programa objetiva satisfazer a curiosidade, desenvolver a criatividade e talentos, e além 

do mais estimular o seu desenvolvimento mental e físico. 

 

O Ramo Escoteiro, para a idade dos 11 aos 14,enfatiza o processo da criação e 

ampliação da autonomia. O programa fundamenta-se na vida em equipe (pequenos 

grupos de cinco a oito membros, chamados de patrulhas, liderados por um deles)e no 

encontro com a natureza, sem se descuidar de outros aspectos relacionados com o 

desenvolvimento integral da personalidade. 

 

Note que o termo escoteiro é utilizado aqui significando um Ramo específico, mais que 

o sentido geral de denominar todos os Membros do Movimento Escoteiro, o que ocorre 

por ter sido o Escoteiro o primeiro Ramo criado por Baden-Powell, ficando este termo 

também associado ao Ramo que abrange a faixa etária dos pré-adolescentes. 

 

O Ramo Sênior, para a idade dos 14 aos 17 anos, enfatiza o processo de 

autoconhecimento, aceitação e aprimoramento das características pessoais, auxiliando o 

jovem a superar os quatro desafios com que se depara nessa etapa da vida: o desafio 

físico, o desafio intelectual, o desafio espiritual e o desafio social. 

 

O Ramo Pioneiro, para idade dos 18 aos 21 anos, enfatiza o processo de integração do 

jovem ao mundo adulto, o qual passa a ser o seu, privilegiando sobre tudo o serviço à 

comunidade, como expressão da cidadania e auxiliando o jovem a por em prática os 

valores da promessa e da Lei escoteira no mundo mais amplo que passa a viver. 

 

 

O ESCOTISMO É CO-EDUCATIVO? 

 

Sim! Desde há muito o Escotismo tem admitido a participação de homens e mulheres 

adultos como dirigentes e escotistas. Decidido a ampliar o processo educativo tornou-se 

co-educacional; sendo este processo muito mais que a simples junção de rapazes e 

moças para desenvolver algumas atividades, mas sim a vivência de um plano 

educacional para um melhor e mais harmônico desenvolvimento da personalidade, 

favorecendo a educação recíproca e levando em consideração as realidades locais e 

pessoais, tendo presente os Princípios, o Propósito e o Método do Escotismo. 
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QUAIS SÃO AS MINHAS RESPONSABILIDADES COMO UM ESCOTISTA 

OU DIRIGENTE? 

 

Atividades de qualidade para jovens dependem de liderança de qualidade. Como um 

adulto voluntário no Escotismo, você deve entender que o Escotismo espera que você 

faça o "Melhor Possível!" 

Nós esperamos que, em consideração às crianças e jovens, você: 

 

• venha com o desejo de oferecer liderança e exemplo pessoal de boa cidadania. 

• esteja preparado para receber treinamento formal para desenvolver e aumentar os 

seus conhecimentos necessários para aplicar o programa escoteiro para jovens e junto ao 

qual você vai trabalhar ou para ajudar em outras tarefas como Dirigente. 

• escolha e desenvolva atividades atrativas, seguras e bem planejadas, as quais 

estejam dentro das capacidades das crianças e jovens. 

• mantenha os registros em dia. 

• venha com sentido de comprometimento com trabalhos de qualidade baseados no 

propósito e princípios escoteiros. 

• venha preparado para dar o tempo e esforço necessários para ofertar o trabalho de 

qualidade que leva a uma satisfação pessoal de um trabalho bem feito. 

Nós sabemos que ao se engajar como voluntário no escotismo você terá além de todas 

as razões também o desejo de - aprender e divertir-se! 

  

 

QUANTO TEMPO O ESCOTISMO CONSOME? 

 

Nós esperamos que você encare o Escotismo como um compromisso a longo termo. Um 

mínimo de dois anos é o esperado e permitirá que você aprende o trabalho e obtenha um 

sentido de realização. Três anos é o ideal porque o programa Escoteiro está concebido 

para agrupamentos de idade em torno de três anos. Talvez você ache os interesses, 

desafios, diversões e amizades do Escotismo algo que valha a pena mantê-lo engajado 

por toda a vida. 

 

O tempo mínimo de comprometimento de seu tempo pessoal que é esperado de você 

por seus companheiros escotistas e dirigentes, e naturalmente pelos próprios membros 

juvenis, pode ser estimado em: 

 

Tempo para Atividades (Escotistas) 

 

Uma reunião semanal com os jovens: 3 hs 

Uma reunião mensal de planejamento com os demais Escotistas. 3 horas 

Cursos. Um final de semana, em média, para cada curso (1 ou 2 cursos por ano até 

cumprir todo o processo de formação) 

Atividades de Grupo/Regional acampamentos, jornadas, excursões (o dia inteiro a um 

fim de semana). 8 a 40 horas/atividade. Excursões/Atividades externas 1 vez ao mês. 
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Membros da Diretoria: 

 

Uma Reunião de Diretoria por mês 3 horas/mês 

Atividades relacionadas ao seu cargo ou função. (a depender) 

Atividades de Grupo - campanhas financeiras, festas, etc. (4 a 5 por ano). 4 a 6 

horas/atividade 

Cursos. Um final de semana, em média, para cada curso (1 ou 2 cursos por ano até 

cumprir todo o processo de formação) 

Atividades Regionais (para alguns cargos somente,) reuniões, assembleias, etc. 3 a 5 

horas por atividade (3 a 4 por ano) 

 

 

COMO O ESCOTISMO ME TREINARÁ PARA FAZER O MEU TRABALHO? 

 

Os cursos para a formação de adultos são ofertados pela Região Escoteira do RJ, 

havendo também possibilidades informais de formação (reuniões, congressos, oficinas, 

etc.) 

Como um novo voluntário, você deverá frequentar um curso informativo e um curso 

preliminar, que o colocará a par de seu novo papel e lhe dará uma visão geral do 

Movimento Escoteiro, complementando as informações que você já terá obtido no 

Grupo. 

O curso seguinte é o Curso Básico, o qual ajudará os Escotistas a: 

• compreender o propósito do Escotismo, seu programa, e como ele se relaciona com a 

comunidade. 

• desenvolver técnicas e conhecimentos que o capacitem a planejar atividades atraentes 

para os jovens 

• desenvolver a liderança e conhecimentos que possibilitem a interação com o grupo 

tornando efetivo o trabalho com jovens e adultos em uma variedade de situações. 

• encontrar e fazer uso de uma infinidade de recursos. 

O seu objetivo deve ser completar o Esquema de Formação da Insígnia de Madeira, em 

aproximadamente dois anos após se engajar como voluntário junto ao Grupo. 

Os cursos para dirigentes incluem sessões sobre organização, planejamento, finanças, 

administração, e outras necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Nós esperamos que os dirigentes também queiram também aprender algo mais sobre o 

Escotismo fazendo cursos da área técnica para aprimorar a sua experiência escoteira. 

O Grupo divulga todas as oportunidades de formação oferecidas pela Região Escoteira 

de Sergipe 
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RESPONSABILIDADES: 

 

Como eu posso tornar o meu trabalho mais produtivo? 

Responsabilidade é a melhor maneira de assegurar que cada um de nós efetivamente faz 

o seu trabalho. Isto é cada chefe de seção, dirigente, é responsável por alguém mais lhe 

proporcionando apoio e estímulo nas execuções de suas tarefas. O nome para esta 

pessoal é assessor pessoal, um orientador que será definido quando da assinatura do 

termo de adesão (ou acordo mútuo) como voluntário junto ao Escotismo. Esta relação 

não se deve confundir com algo hierárquico, o escotismo não é um regime militar, as 

relações entre órgãos e pessoas são, antes de tudo, baseadas no respeito mútuo. 

 

 

PORQUE AS ATIVIDADES AO AR LIVRE SÃO TÃO IMPORTANTES NO 

ESCOTISMO? 

 

Jovens divertindo-se ao ar livre - caminhando, acampando, cantando em volta de um 

fogo de conselho - todas estas atividades e muitas outras mais são o que fazem o 

escotismo ser tão atrativo. 

Enquanto adulto no escotismo, você é estimulado a desfrutar do ar livre sempre quando 

possível. Realize algumas de suas reuniões semanais ao ar livre, coloque os jovens para 

fora da sede fechada e deliciem-se com o tempo frio no inverno e o calor do verão. 

Deixe-os respirar ar fresco, veja a riqueza da natureza, experimentar a sensação de 

maravilhar-se e tirar as suas próprias conclusões sobre a importância da conservação 

ambiental. 

Permita-os viver as fantasias de exploradores lutando contra os elementos da natureza, 

seguindo pegadas de animais e achando o seu próprio caminho na mata. Leve-os para 

uma caminhada junto à natureza, visite reservas florestais, ou vá acampar. Eles 

aprenderão que com alguma prática e uns poucos conhecimentos, campistas podem 

viver confortavelmente ao ar livre e ter um bom tempo quando cada membro divide as 

suas responsabilidades. 

Não está seguro sobre as suas próprias habilidades para a vida ao ar livre? Não se 

preocupe. Nos cursos oferecidos pela Região, e dentro do próprio Grupo, serão 

ensinadas as várias técnicas necessárias para a condução de todas as seções, de Lobinho 

a Pioneiro. Os Escotistas e Dirigentes mais velhos darão dicas apreciáveis sobre aonde 

ir, como programar uma reunião, jornada, excursão ou acampamento (o que fazer, o que 

levar, etc. etc.) 

 

 

QUAIS OS RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA MIM? 

 

Você deve estar um pouco atarantado com tudo isto! Mas lembre-se, a ajuda é 

disponível e acessível a todos os voluntários. Seja no GE seja na Regional. 

Pessoas: Quem pode me ajudar? 

• A Diretoria do Grupo 

Para os Escotistas, a Diretoria de Grupo, e em particular o Diretor Técnico, pode ser o 

mais valioso recurso para conselhos e orientações, além do seu assessor pessoal. São 

eles que supervisionam o seu trabalho. Eles também o ajudarão a por as suas atividades 

em prática dando o suporte financeiro, material, transporte e coordenação. 
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• A Diretoria Regional 

A Diretoria Regional proporciona oportunidades para a formação dos adultos no 

escotismo, quer seja através do esquema formal (cursos do esquema da Insígnia de 

Madeira) quer seja através do esquema informal, com congressos, oficinas, seminários, 

encontros, etc. 

Assegure-se de conhecer bem o seu Assessor Pessoal e não hesite em chamá-lo, ou ao 

Diretor Técnico do Grupo, quando necessário, para auxiliá-lo nas suas tarefas como 

escotista ou dirigente. 

 

 

LUGARES: ONDE EU ADQUIRO O MEU UNIFORME? ONDE EU ME 

INSCREVO PARA CURSOS???? 

 

O Uniforme Escoteiro, adotado pelo Siqueira Campos, é o tradicional e o tênis ou 

sapato deve ser preto ou marrom quando for bota. O lenço do Grupo (no próprio Grupo) 

e a camisa além de todos os distintivos iniciais, já estão incluídos na taxa de inscrição 

do Grupo. O Uniforme pode ser adquirido diretamente na secretaria de nosso GE. 

Aqui no RJ a Loja Escoteira, de nossa regional fica no seguinte endereço: 

 

UEB-RJ 

Rua Rodrigo e Silva, 18 – 7º. Andar. 

Castelo no Centro da Cidade 

Rio de Janeiro – RJ 

 

Para os cursos as inscrições podem ser feitas diretamente na sede do Grupo, junto à 

Diretoria a qual se encarregará de fazer as inscrições na Região. 

 

 

Que informações e livros estão disponíveis? 

 

Sempre Alerta - o informativo oficial da UEB, o qual pode ser assinado quando for 

feito seu registro junto à UEB. 

Nós recomendamos que você também leia os livros escritos por Lord Baden-Powell, o 

fundador do Escotismo. Você apreciará o seu estilo leve, suas histórias e desenhos. 

Estes livros estão sendo redescobertos por muitos professores e outros que trabalham 

com jovens. Apesar de escritos há noventa anos, as idéias e pensamentos de Baden-

Powell sobre a juventude têm permanecido à prova do tempo.. 

A seguir uma lista de livros recomendados 

Para escotistas: 

P.O.R - Princípios, Organização e Regras 

Manual do Ramo em que trabalha. 

Guia do Chefe Escoteiro 

Escotismo para Rapazes 

Fundamentos do Escotismo Brasileiro 

Estatuto da UEB  
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Para Dirigentes 

P.O.R 

Manual de Dirigentes 

Estatuto da UEB 

 

 

COMO O ESCOTISMO É FINANCIADO? 

 

Escotismo, como todas as coisas que valem a pena, custa dinheiro. Como uma entidade 

sem fins lucrativos ele deve ser auto-sustentável, devendo os seus recursos serem 

obtidos das mais variadas fontes. Baden-Powell acreditava que os jovens poderiam 

ganhar os recursos para pagar por suas próprias atividades escoteiras, ensinando-os a 

serem responsáveis, valorizando os seus resultados. 

Atualmente, os custos operacionais são consideravelmente autos. Levando-se em conta 

o recrutamento de adultos, orientação e treinamento de equipes, administração dos 

serviços, comunicações. 

Nos níveis nacional e regional a taxa de registro anual é de R$ 28, é o um dos recursos 

financeiros, e é usado para financiar as suas atividades (administrativas técnica). A Loja 

Escoteira, Grandes atividades e doações também constituem fontes de captação de 

recursos.).  

Em nosso Grupo a principal fonte de recursos são as mensalidades cobradas dos 

membros juvenis. E as campanhas financeiras elaboradas pela Diretoria do Grupo, tais 

como festas juninas, festas de aniversário do GE e outros. 

Como um adulto voluntário no Escotismo você será solicitado a colaborar em alguns 

destes projetos de captação de recursos financeiros. Do mesmo modo ser-lhe-á 

solicitado um orçamento das necessidades anuais de sua seção ou órgão. 

Como um membro da Diretoria do Grupo você necessitará estabelecer orçamentos 

realistas para monitorar as despesas do Grupo e planejar as campanhas de captação de 

recursos. 

 

 

O ESCOTISMO É SUBVENCIONADO PELO GOVERNO? 

 

Diretamente o Escotismo não é subvencionado pelo Governo, em seus diversos níveis, 

mas como uma organização beneficente sem fins lucrativos ele tira partido das diversas 

legislações de incentivos às doações. 

 

 

O QUE EU DEVO FAZER? 

 

Para ajudar na sua trilha no Escotismo aqui estão algumas sugestões para fazer a sua 

caminhada mais fácil. 

• Leia os livros recomendados para a sua seção ou para dirigentes 

• Leia um dos livros de Baden-Powell 
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• Visite sites escoteiros: 

Incluindo o da UEB-RJ. http://www.escoteirorj.org.br 

O site do Siqueira Campos: www.11ge.org 

Organização Mundial do Movimento Escoteiro http://www.scouts.org 

Da UEB nacional: www.escoteiros.org.br 

 

 

• Precisando de Qualquer ajuda, precisando tirar dúvidas, procure o  

Chefe Othon – othon11ge@hotmail.com 

Chefe Ivan - ivanmsjr@oi.com.br 

Chefe Lana - contato@autoescolavistaalegre.com.br 

 

• Participe das reuniões informais de escotistas e dirigentes 

• Participe dos Congressos, Assembléias, Oficinas e Seminários para encontrar-se 

com outros escotistas para partilhar informações. 

• Leia os informativos escoteiros (em papel e on-line) para manter-se atualizado com 

as informações sobre o Escotismo e obter fontes de novos recursos para ajudá-lo em 

suas atividades. 

• Participe dos cursos de formação para atender as suas necessidades específicas. 

• Consulte o catálogo da Loja Escoteira para encontrar informações sobre 

equipamentos e literatura. 

• Participe de cursos especializados (primeiros socorros, alpinismo, orientação, etc.) 

• Ajude na organização e coordenação das atividades de seu Grupo, Distrito ou região. 

 

 

BOA SORTE E ESPERAMOS QUE DESFRUTE A AVENTURA ESCOTEIRA! 

 

 

Este documento foi adaptado da publicação “welcome to scouting” editado pela Frasley 

Region da Scouts 

Canada, tendo enxertos do POR e outros documentos oficiais da UEB. 

 

 

Criticas e sugestões escrevam-nos. 

http://www.escoteirorj.org.br/
http://www.11rj.org.br/
http://www.scouts.org/
http://www.escoteiros.org.br/
mailto:othon11ge@hotmail.com
mailto:ivanmsjr@oi.com.br
mailto:contato@autoescolavistaalegre.com.br

