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O que move você? O que faz você sonhar?
O Movimento Escoteiro é um lugar onde podemos nos divertir com nossos amigos, relaxar depois de uma
semana de estudos e trabalho, recarregar energias e aprender muitas coisas. Se você é membro juvenil,
provavelmente não vai para as reuniões para se estressar ou discutir. Provavelmente você gosta do que faz,
das amizades que conquistou, das surpresas que o Escotismo proporciona, e talvez perceba que existe um
sentido em tudo o que os chefes lhe dizem: que praticando o Escotismo você se tornará uma pessoa melhor e que para isso você precisa se conscientizar da importância de ajudar o seu próximo.

Mas se você é escotista, provavelmente já percebeu que seu trabalho junto a juventude reflete de maneira
muito positiva para a sociedade como um todo. Sua atuação é fundamental para a construção de um
mundo melhor.

Com o meio ambiente é a mesma coisa. A escassez de água não é o primeiro sintoma do aquecimento
global a nos afetar diretamente, mas por ter atingido a região mais rica do país trará consequências inéditas, quem sabe, de conscientização pela necessidade de preservar os nossos recursos de forma sustentável. Mas não tenha dúvida, o preço da nossa falta de consciência ambiental sempre foi e sempre será
pago por todos.

Por isso, propomos nesse 24º Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica, desenvolvido pela Rede
Ambiental Escoteira (RAE)*, uma ação direta pela sustentabilidade. Temos algo a fazer pela sobrevivência
da nossa geração e das gerações futuras e temos que encontrar energia dentro de nós para isso. É preciso
paixão para agir!

Grupo de Trabalho de Sustentabilidade

*A RAE está em www.redeambientalescoteira.org.br. Acesse e participe!
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I. ROTEIRO DO 24º MUTECO
1.1 DETALHAMENTO DA ATIVIDADE
Data: de 30/5/2015 a 12/7/2015

Atenção! As atividades do 24º MutEco deverão acontecer no período citado acima!
Atividades fora deste período serão consideradas atividades ecológicas extras,
para efeito do GRUPO PADRÃO e do SIGUE.
Local: descentralizado, em todo o Brasil, por Distrito, grupo escoteiro ou seção.
Público Alvo: Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior, Pioneiro e comunidade em geral.
Investimento do participante: conforme a organização local.
Autorizações: eventos escoteiros realizados fora da sede e do horário de reuniões do grupo escoteiro devem ser feitos com Autorizações de Pais e do Diretor-Presidente.

1.2 DESENVOLVIMENTO
No dia proposto, os grupos realizarão qualquer número de atividades, como as propostas neste programa
ou outras com o tema “#MovidosPeloEscotismo, Apaixonados Pela Natureza”, observando as recomendações de segurança e a necessidade de autorizações.
Os grupos escoteiros terão até o dia 15/8/2015 para enviar o RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADE,
contendo fotografias do evento, por meio do sistema SIGUE (veja item IV - Recomendações finais).

Atenção! Os Relatórios Simplificados do 24º MutEco deverão ser enviados pelo SIGUE até o dia 15/8/2015!
Relatórios entregues fora deste período serão considerados de atividades ecológicas extras, para efeito do
GRUPO PADRÃO e do SIGUE.

1.3 DISTINTIVOS E CERTIFICADOS
Os grupos escoteiros que participarem do 24º MutEco receberão Certificados de Eficiência Ecológica pelo
SIGUE, enquanto jovens e escotistas receberão certificados individuais, que poderão ser baixados, impressos e assinados localmente. Os distintivos do 24º MutEco poderão ser adquiridos conforme instruções que
serão publicadas também no site nacional dos Escoteiros do Brasil (www.escoteiros.org.br).
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II. Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA)
2.1 A IMMA
A Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA) é a parte do programa educativo
que busca melhorar a consciência ambiental dos nossos jovens.
É composto de duas partes:
A PARTE A é um programa de atividades de educação ambiental que buscam
levar o jovem a “EXPLORAR E REFLETIR”, chamando a atenção para
cinco grandes temas ambientais:
1. Garantir ar e água limpos para todas as espécies;
2. Preservar habitats naturais e biodiversidade;
3. Diminuir a emissão de substâncias perigosas no meio ambiente;
4. Adotar as melhores práticas ambientais;
5. Prevenir riscos ambientais e desastres naturais.
A PARTE B, ou seja, “FAZER ALGO”, pede que o jovem identifique os problemas da sua comunidade, planejando e implementando um projeto simples. Pode ser uma ação com um objetivo que seja viável de ser
atingido como, por exemplo, “divulgar a importância de recolher o óleo usado na sua comunidade”. Também pode ser a programação de uma atividade de educação ambiental no seu bairro, com sua equipe ou
seção. Veja a Ficha Técnica 6.1 – Projetos para a IMMA.

2.2 COMO FUNCIONA A IMMA
Na PARTE A, o jovem deve realizar uma atividade de cada objetivo acima, podendo ser com sua patrulha
ou matilha, sua tropa ou alcateia ou, em alguns casos, até mesmo sozinho. Podem ser realizadas as atividades sugeridas no Guia da IMMA, de outras de outras fontes ou até mesmo criadas por você. O importante
é realizar uma pequena reflexão sobre o tema ao final. Quando o escotista não estiver presente, o jovem
pode comprovar que realizou a atividade apresentando um relatório simplificado ou um relato oral. O jovem
também deve apresentar um relatório da execução do projeto da Parte B. A IMMA é concedida pelo próprio
grupo escoteiro, após aprovação da Diretoria.

2.3 O 24º MUTECO E A IMMA – UNINDO O ÚTIL AO AGRADÁVEL!
Sugerimos algumas atividades neste programa que você pode realizar em locais públicos, com sua tropa ou
alcateia, convidando a comunidade para participar. Assim, podem ser cumpridos os objetivos da IMMA, de
contribuir para melhorar a consciência ecológica da sua comunidade e ainda divulgar seu grupo escoteiro!
Além das atividades que colocamos aqui, você encontra outras atividades em www.redeambientalescoteira.org.br, mas também pode criar a sua própria atividade. Defina o objetivo da IMMA que ela atende, a faixa
etária ideal, materiais, passo-a-passo, questões para avaliação etc. Depois de pronta, mande para nós pelo
e-mail sustentabilidade@escoteiros.org.br! Nós formatamos e divulgamos para você!
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III. SUGESTÕES DE ATIVIDADES
3.1 PARTICIPE DO LIMPA BRASIL, LET’S DO IT! – 24º MUTECO
O Programa Limpa Brasil faz parte do programa “Let’s do it!” (Vamos fazê-lo, em tradução livre), que surgiu
na Estônia em 2008 e já percorreu mais de 140 países. Pode ser considerado o maior movimento mundial de cidadania em prol da sustentabilidade, e estimula a mudança cultural da sociedade para o descarte
correto do lixo. O movimento tem sido promovido no Brasil desde 2010 pela ONG Atitude Brasil, reunindo
mais de 180 mil voluntários, evitando que 3,2 milhões de quilos de material reciclável fossem descartados
incorretamente no meio ambiente, e gerando renda e trabalho para milhares de famílias que vivem da reciclagem.
Para participar, reúna sua seção e programe uma atividade de reciclagem na sua comunidade, que pode ser:
• Um mutirão de recolhimento de materiais recicláveis, pilhas, baterias ou óleo;
• Uma parceria com recicladores;
• Um programa de conscientização da importância da reciclagem;
• Ou qualquer outro sobre esse tema.
Os materiais a serem recolhidos podem ser:
• Materiais Recicláveis: papel (papelão, papeis de escritório, rascunhos e isentos de resíduo orgânico), plástico (garrafas pet, embalagens plásticas isentas de resíduo orgânico e ou contaminação química) e alumínio
(latinhas e embalagens de alumínio isentos de resíduo orgânico e ou contaminação química);
• Materiais Eletrônicos: celulares antigos, acessórios de celulares, pilhas, baterias e outros produtos eletrônicos de pequeno porte.
Em breve colocaremos mais informações sobre o Programa Limpa Brasil na página da Rede Ambiental Escoteira (RAE)*. Participe!

				
				
				

Figura 1 – GE 331º/SP participa
da campanha “Doe seu celular”
da Reciclecel durante o 23º MutEco
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3.2 FAÇA UMA VISITA AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA SUA CIDADE
Visitar os reservatórios de água pode mostrar uma situação grave até então desconhecida pelas pessoas da
sua cidade. O volume acumulado de chuvas, que está baixo em todo o sudeste, é uma consequência do
período de seca pelo qual passamos, mas também das pressões às áreas de recarga, o que é um problema
comum a todo o Brasil. Desmatamento, instalação clandestina de residências, poluição, tudo isso pode ser
visto onde deveria haver florestas protegendo o solo a montante dos reservatórios.
Qual é a situação da sua cidade? O que é possível fazer no curto prazo? O que deveria ter sido feito nos
últimos anos?
Você também pode visitar uma Estação de Tratamento de Água (ETA), onde os profissionais poderão mostrar a sua tropa ou grupo as dificuldades que enfrentam para tratar a água que consumimos.

			
				

Figura 2 – 379º/SP visita ETE em
Ribeirão Preto durante o 23° MutEco

3.3 APRESENTE UM OUTRO B-P PARA OS JOVENS
Baden-Powell já pensava na importância de preservar o meio ambiente há mais de 100 anos, sendo a 6ª Lei
do Escoteiro apenas a ponta do iceberg, sua manifestação mais conhecida. Por isso, sugerimos apresentar,
como palestra, seminário ou publicação no jornal ou site do grupo escoteiro, o pensamento ecológico do
nosso fundador. Para “aguçar” a sua curiosidade, colocamos abaixo algumas das suas frases relacionadas
ao tema:
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FRASES DE B-P SOBRE O MEIO AMBIENTE
“O estudo da natureza é a atividade-chave no Escotismo e no Guidismo.”
“O objetivo do estudo da natureza é desenvolver
uma percepção de Deus, o Criador e infundir um
senso de beleza da natureza.”
“O estudo da natureza traz em um todo harmonioso
a questão do infinito, o histórico e o microscópico
como parte da obra do Grande Criador.”
“A maravilha das maravilhas para mim é a forma
como alguns professores têm negligenciado o estudo da natureza, esse meio fácil e infalível de educar,
e têm lutado para impor a instrução bíblica como o
primeiro passo para fazer com que um menino, inquieto e espirituoso pense em coisas mais elevadas.”
“Quando um lobinho ouve as palavras ‘estudo da natureza’, seu primeiro pensamento é sobre o trabalho
escolar de colecionar da escola de folhas secas, mas
o estudo da natureza real significa muito mais do
que isso, significa saber sobre tudo o que não é feito
pelo homem, mas criado por Deus.”
“O estudo da natureza não deve feito pelo método
de ensino simples formal da escola, mas pela busca do interesse individual de cada menina em cada
ramo que particularmente lhe atrai, por meio do manejo prático.”
“O homem que é cego às belezas da natureza perde
metade do prazer da vida.”
“Deus nos deu um mundo para se viver que é cheio
de belezas e maravilhas e Ele nos deu não só olhos
para vê-las, mas mentes para compreendê-las, se
apenas tivermos a sensibilidade de enxergá-las.”
“A chave que abre as portas do espírito do Movimento é o gosto pelas artes mateiras e o estudo da natureza.”

“Um Escoteiro ou Guia deve, tanto quanto possa,
proteger os animais da dor tanto quanto possível e
não deve matar um animal sem necessidade, nem
mesmo a menor das criaturas de Deus.”
“Ao assistir continuamente animais em seu estado
natural, começa-se a gostar deles bem demais para
matá-los. A beleza do esporte de caçar animais repousa no trabalho de persegui-los, não em matá-los.”
“Um animal foi feito por Deus assim como você. Ele
é, portanto, uma criatura amiga. Ele não tem o poder
de falar a nossa língua, mas pode sentir prazer ou
dor, assim como podemos, e ele pode se sentir grato
a quem é gentil com ele. Um escoteiro é sempre útil
para as pessoas que são aleijados ou cegos ou surdos-mudos, por isso ele é bom também para nossos
amigos mudos.”
“Como escoteiro, você deve ser um guardião das
florestas. Um escoteiro jamais deve danificar uma
árvore entalhando-a com sua faca ou machado.
Não demora muito para se abater uma árvore, mas
demoram-se muitos anos para que uma cresça.
Portanto, um escoteiro só deve abatê-la por uma
boa razão – não apenas pelo prazer de usar seu
machado. Para cada árvore abatida, duas devem ser
plantadas.”
“Para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para
ouvir, a floresta é não só um laboratório, mas também um clube e um templo.”
“Procure deixar este mundo um pouco melhor do
que você o encontrou e, quando chegar a sua vez de
morrer, você poderá morrer feliz, com a sensação
de que ao menos não desperdiçou seu tempo, mas
fez o seu melhor.”
“O ar livre é o verdadeiro objetivo do Escotismo e a
chave para seu sucesso.”
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3.4 PROMOVA UM JOGO ADMINISTRATIVO*
Hoje em dia, o meio ambiente tem um grande impacto sobre as decisões que são tomadas. Não basta
querer construir algo, é necessário analisar o impacto da obra sobre o meio ambiente e demonstrar que o
empreendimento é viável, ou propor uma mudança de local e medidas que diminuam ou compensem os
impactos ambientais - as famosas medidas mitigatórias e compensatórias. Os governos e os representantes da sociedade devem votar os projetos das empresas, o que acontece nos conselhos de meio ambiente
instituídos em várias instancias (federais, estaduais ou municipais).
Por isso, sugerimos promover um Jogo Administrativo, em que, por exemplo, uma empresa queira instalar uma usina hidrelétrica, ou conjunto habitacional, ou fomentar o turismo por meio da construção de
um parque. Um grupo de pessoas, entretanto, entende que a área de vegetação natural pretendida (uma
floresta, por exemplo), não pode ser destruída, pois o empreendimento em questão pode não atender as
exigências ambientais.
Os personagens do jogo
A empresa deve provar que o empreendimento é necessário, pois vai gerar impostos, vai facilitar a vida das
pessoas, vai gerar empregos, e que serão tomadas todas as providências para minimizar os impactos ambientais ou para compensar os danos que não puderem ser evitados, as chamadas medidas compensatórias.
O Conselho de Meio Ambiente deve ter representantes da sociedade, como um representante da Policia
Ambiental, outro de ONGs de meio ambiente, outro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, etc.
Este conselho aprova ou não o empreendimento e emite a licença ambiental.
O desenvolvimento do jogo
Os representantes da empresa apresentam o empreendimento, mostrando o que querem construir, onde
será construído e as medidas mitigatórias e as medidas compensatórias que acham corretas. O Conselho
de Meio Ambiente deve discutir e verificar se as medidas estão de acordo, estabelecendo condicionantes,
ou seja, obrigações que a empresa deve cumprir para fazer jus à licença pretendida.
Para pioneiros
Você já pensou em levar seu clã para participar da reunião do Conselho de Meio Ambiente da sua cidade?
Esta seria uma ótima oportunidade de exercer a sua cidadania. Mas não se esqueça de cumprir as regras
locais, afinal, você estará representando o Movimento Escoteiro!

*Sugestão de Delcio Sabino Filho do Grupo Escoteiro Aldebarã (238º/SP)

3.5 REALIZE UM PROGRAMA DE LIMPEZA
Seu grupo ou seção pode convidar a comunidade para realizar em conjunto a limpeza de um parque, praça,
praia, etc. Esta ação gera benefícios em educação ambiental e em divulgação para o grupo. Providencie
sacos plásticos, vassouras e luvas de plástico para cada jovem, evitando assim o contato com a sujeira, e
mãos à obra!
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Figura 3 – Escoteiros do 44º/PE
recolhem lixo no Brejo da Madre
de Deus durante o 23º MutEco

3.6 PLANTE UMA ÁRVORE E PARTICIPE DO PROGRAMA “TREES FOR THE WORLD”
O Trees For The World é um projeto do programa Mensageiros da Paz que já atingiu mais de 14 mil escoteiros ao redor do mundo, plantando mais de 56 mil árvores. Para participar é bem simples, basta apenas
plantar uma árvore. Mas por que árvores?
1. Produzem Oxigênio;
2. Limpam o solo;
3. Controlam a poluição acústica;
4. Diminuem a velocidade de escoamento da água;
5. Retiram poluentes do ar;
6. Criam sombras e deixam o ar mais fresco;
7. Diminuem a incidência de ventos fortes;
8. Combatem a erosão do solo; e
9. Aumentam o valor dos imóveis.
Se uma árvore sozinha consegue fazer tudo isso, imagine milhares de árvores em todo o mundo! Então, a
proposta é simples: um escoteiro, uma árvore!
Para participar do Trees For The World, você só precisa plantar mudas de árvores até o dia 30 de novembro
de 2015. Depois, basta escrever um relatório contando quantos escoteiros estavam presentes e quantas
árvores foram plantadas e enviar para o e-mail: mensageirosdapaz@escoteiros.org.br. Não se esqueça de
colocar fotos da atividade! Se você precisar de informações sobre que espécies, onde e como plantar, consulte a Ficha técnica no. 2.4 – Plantio de mudas no site da RAE. Os grupos escoteiros, seções ou patrulhas
que participarem e enviarem o relatório para nós poderão usar o distintivo dessa atividade!
Mas atenção, para que a atividade de plantio de mudas seja válida também pelo MutEco, esta deverá ser
realizada no período de 30/5/2015 a 12/7/2015.
Então, mãos à obra!
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RESULTADO DO CONCURSO DE VÍDEOS DO 23º MUTECO
Durante o 23º MutEco recebemos vídeos dos grupos escoteiros abaixo sobre a Carta da Terra. Todos receberam kits de materiais (camisetas, canecas, bonés, etc). Você pode assisti-los em www.redeambientalescoteira.org.br/videos_XXIII_muteco.php.
GE do Ar América (58º/PR)
GE Frei Leão Rodrigues (44º/MG)
GE Guaranis (121º/RS)
GE Jequitibá (25º/ES)
GE Polaris (40º/SP)
GE Rouxinol da Serra (275º/RS)
GE São Carlos (251º/SP)
GE Tibiquary (111º/RS)

										 Figura 4 – Ramo Sênior do
										 121º/RS realizam debate sobre
										 a Carta da Terra

IV.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

4.1 PARA INSERIR SEU RELATÓRIO NO SIGUE
O cadastro é feito como uma atividade normal do grupo escoteiro no botão “Atividades” do menu principal.
Dentro do cadastro, escolher “MUTECO” na opção do campo “Tipo”:
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Após o cadastro, os certificados ficam disponíveis no sistema de consulta das atividades:

4.2 DICAS PARA TIRAR UMA BOA FOTOGRAFIA
Procure tirar fotografias com as pessoas*:
• Executando a tarefa que a foto pretende ilustrar;
• De frente;
• Uniformizadas ou com o lenço escoteiro;
• Evitando “closes”;
• Sorrindo.

*Manual de Identidade Visual da UEB:
www.escoteiros.org.br/arquivos/marca/manual_de_identidade_visual.pdf

Curitiba, 25 de abril de 2015

CRÉDITOS:
Este programa de atividades foi elaborado por Paulo Eugênio de Oliveira do GE Taquaril (135º/MG), Coordenador do Grupo de Trabalho de
Sustentabilidade da Equipe Nacional de Atividades (ENA), partindo de sugestões e contribuições encaminhadas pelos membros da REDE
AMBIENTAL ESCOTEIRA (RAE), em www.redeambientalescoteira.org.br. Participaram das discussões e enviaram sugestões: Rafael Borrasca
Ferreira do GE Arara Azul (178º/SP), Vlamir Pereira do GE Ar Marechal Eduardo Gomes (132º/SP), Robson da Silva Oliveira do GE Almirante
Tamandaré (46º/SP), Diego Roth Rocha Faria do GE Ipê Amarelo (14º/SC) e Delcio Sabino Filho do GE Aldebarã (238º/SP). As discussões
sobre as alterações na IMMA estão sendo realizadas pelo Facebook, com Luiz Roberto Gomes de Sá, Priscila Fernanda da Silva Gomes de Sá,
Delcio Sabino Filho, Vlamir Pereira, Ricardo Haddad Lane, Reginaldo Silva e Itamar Carvalho. O logotipo da RAE é de autoria de Carlos Nascimento do GE Uirapuru (13º/SE). Contatos para mais informações, dúvidas, sugestões e críticas podem ser feitos pelo e-mail sustentabilidade@escoteiros.org.br. Todas as atividades e materiais podem ser adaptados à realidade local e reproduzidos. Pedimos apenas citar a fonte.

