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1. os 75 anos do Ramo Sênior no brasil
Durante a década de 1940, os escoteiros do Fluminense Futebol Clube solicitaram à União dos Esco-
teiros do Brasil (UEB) uma licença para criarem um novo Ramo, de maneira experimental, com base 
semelhante à proposta desenvolvida pela Boy Scout of América. Então, no ano de 1946, depois de 
uma série de experiências, o Ramo Sênior foi oficializado pela UEB. 

O ano de 2021 é um ano bastante especial para o Ramo Sênior no país, pois marca a comemoração 
dos seus 75 Anos de boas atividades, desafios e aventuras. É um momento de celebrar junto a todos 
aqueles que fazem parte do Ramo ou que em algum momento já passaram por ele e guardam boas 
lembranças.

A proposta é que os jovens, seniores e guias, superem seus próprios desafios e colaborem na con-
strução de um mundo melhor e mais fraterno, por meio de atividades comemorativas, atividades 
nacionais on-line e uma grande campanha solidária. 
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2. proposta educativa das comemorações
Diante do cenário atual, onde o distanciamento social tem feito parte da realidade dos nossos ado-
lescentes e jovens, o Movimento Escoteiro tem se esforçado para manter sua atratividade, buscan-
do novas formas de oferecer sua proposta educativa.

Considerando esse contexto, propomos esta comemoração para manter o vínculo educativo e de 
fraternidade dos nossos jovens, utilizando a tecnologia para impulsionar as atividades e nos for-
talecer enquanto Movimento.

A proposta educativa das comemorações dos 75 anos do Ramo Sênior no Brasil está fundamenta-
da nos conceitos básicos do Escotismo, contribuindo na formação de pessoas comprometidas com 
a comunidade que assumem seu papel como cidadãos responsáveis e úteis. Especialmente nesse 
momento, pretendemos deixar uma marca positiva tanto nos participantes das atividades como em 
nossas comunidades.

Nossos jovens terão a oportunidade de vivenciar experiências educativas, usando diversas ferra-
mentas tecnológicas, realizar atividades de integração e de diálogo entre os povos, fazer novas am-
izades e de proporcionar ações que vão contribuir para a construção de um mundo melhor.
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3. agenda de atividades comemorativas
Os jovens terão acesso a um conjunto de atividades e também poderão dar início à conquista de um 
Certificado Nacional de Eficiência de Patrulhas, por meio da realização de atividades feitas virtual-
mente, individuais e por patrulhas. A agenda de atividades comemorativas previstas envolverá: 

Distintivo comemorativo: será disponibilizado na Loja Escoteira Nacional, o qual poderá ser utiliza-
do no vestuário/uniforme escoteiro por todos os jovens  e escotistas do Ramo Sênior, conforme a 
Resolução DEN 02/2021.

Publicação de Fichas de Atividade: Nas próximas semanas, será publicado um conjunto de fichas 
com propostas de atividades comemorativas aos 75 Anos do Ramo Sênior no Brasil. As atividades 
irão proporcionar reflexões sobre a vivência dentro do Ramo, desenvolvimento cultural e interação 
com outros jovens, tudo dentro de um ambiente virtual de vivência da Fraternidade Escoteira.

Ações nas redes sociais: diversas ações envolvendo diferentes redes sociais serão apresentadas, 
com a intenção de celebrar e promover a divulgação desta importante data. Nossos jovens serão 
estimulados a movimentar nossas redes, responder curiosidades, participar de desafios, aprender 
um pouco mais a respeito da história do Ramo e manifestar sua alegria em participar do Ramo Sênior.

Ação Solidária: nesse momento delicado da humanidade gerado pela pandemia, será proposta uma 
ação, na qual, de forma expressiva, possamos gerar impacto positivo em nossa sociedade, partici-
pando e colaborando com diversas instituições em campanhas de solidariedade que auxiliem distin-
tos segmentos sociais.

Certificado Nacional de Eficiência: esta iniciativa irá apresentar alguns desafios às patrulhas do 
Ramo Sênior: o de estarem em movimento, em busca de autoconhecimento e de ajudar na con-
strução de uma sociedade cada vez melhor. Serão propostas uma série de atividade para conquista 
do Certificado de Eficiência.

Madrugada Sênior: será uma grande atividade nacional, exclusiva para o Ramo Sênior, um momento 
único para encontrarmos os jovens de todo o país e celebrarmos o jubileu de diamante do Ramo. Com 
certeza, será uma atividade instigante, desafiadora e que vai marcar a memória dos participantes.

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/05/ResolucaoDEN-_2_2021.pdf
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4. participação
Os jovens vivenciarão as atividades dos 75 Anos do Ramo Sênior especialmente em patrulhas, mas 
teremos algumas iniciativas de interesse e participação individual. Ainda que desenvolvida a distân-
cia, a vida em equipe deve ser fortalecida e preservada. É de suma importância o envolvimento dos 
monitores na operação das atividades propostas.

5. papel do escotista
Contamos com a colaboração dos escotistas no papel de educadores, apoiando e orientando os jo-
vens nas atividades, no acesso às diversas plataformas e ferramentas, bem como nos aspectos de 
segurança no ambiente virtual.

Manter os jovens motivados para participar das diversas atividades, vivendo aventuras dentro de 
suas próprias casas, será um grande desafio, portanto, necessitamos do apoio e animação de todos 
os adultos voluntários.

6. mais informações
Em breve serão divulgadas mais informações específicas sobre cada uma das iniciativas apresenta-
das neste boletim. 


