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1 - A origem do Ramo Sênior no Brasil 
Baden-Powell criou somente os Ramos Lobinho, Escoteiro e Pioneiro, e esses foram os três Ramos 
implementados inicialmente no Brasil. Assim permaneceu durante vários anos, quando no início da 
década de 1940 o Chefe João Ribeiro dos Santos percebeu a necessidade de criar um ramo que 
dividisse o Ramo Escoteiro. Essa necessidade surgiu devido à longa duração deste ramo, que 
comportava jovens entre 11 e 18 anos, onde se notavam inúmeras disparidades no 
desenvolvimento dos jovens. O Dr. João Ribeiro dos Santos acreditava que os jovens com idades 
entre 15 e 18 anos precisavam de um programa, objetivos e incentivos diferentes daqueles 
existentes para os jovens de 11 aos 14 anos. Pesquisando sobre o assunto, Dr. João descobriu que 
nos EUA já existia um ramo solucionando esse problema, denominado de Senior Scouts. Pediu 
então autorização à UEB para implantar esse ramo em seu grupo escoteiro, de maneira 
experimental. Logo, em 20 de novembro de 1945, foi criada a Tropa Sênior do GE Guilhermina 
Guinle – Fluminense F.C., a primeira Tropa Sênior do Brasil, hoje Grupo Escoteiro João Ribeiro dos 
Santos, no Rio de Janeiro. 

(Fonte: Ramo Sênior em Ação - pág.16)

2 - O Certificado Nacional de Eficiência dos 75 anos do 
Ramo Sênior no Brasil
O Certificado Nacional de Eficiência dos 75 anos do Ramo Sênior no Brasil será concedido às 
Patrulhas que aceitarem o DESAFIO de desenvolver no mínimo 75% das atividades propostas 
neste boletim (ou seja, pelo menos 6 das 8 atividades propostas). As patrulhas que conquistarem 
esse certificado ficarão marcadas nessa data histórica. 

A concessão do certificado se dará por solicitação encaminhada pelo Chefe da Tropa da qual a 
patrulha faz parte. É muito importante que a homologação do certificado seja feita pela Corte de 
Honra da Seção e que escotistas estimulem o desenvolvimento das atividades pelas patrulhas.

Sabemos que, atualmente, as dificuldades impostas pela pandemia podem criar barreias, que, às 
vezes, parecem intransponíveis e que os encontros presenciais das patrulhas estão 
comprometidos ou impossibilitados. Temos certeza de que, de forma criativa e segura, as 
patrulhas, com o apoio dos escotistas, buscarão alternativas para realizar as atividades e 
conquistarem seu Certificado de Eficiência. 

Não só o desafio é redobrado, mas também o gostinho da vitória é maior, quando perceberem que 
são capazes de realizar coisas muito além do que imaginam! Não importa se sua patrulha está com 
menos de 4 membros, não desanime por isso e busque soluções: chame seus amigos para ajudar ou 
faça contato com outros jovens do Ramo Sênior em seu distrito, na sua região e participem juntos 
dessa atividade!
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3 - Como conquistar o certificado
• Cada patrulha do Ramo Sênior deverá realizar/participar ativamente de, pelo menos, 6 (75%) 

das 8 atividades propostas no item 4 desse documento;

• A Corte de Honra da tropa da qual a patrulha faz parte deve aprovar a concessão do 
certificado, verificando se todos os requisitos e atividades foram realizadas.

• Todos os integrantes da patrulha devem estar em dia com o registro na UEB.

• O Certificado Nacional de Eficiência deverá ser homologado pelo Chefe de Seção e solicitado 
ao Escritório Nacional até o dia 30/11/2021, por meio do [formulário de solicitação] dentro do 
prazo estipulado;

• Os resultados serão divulgados no site www.escoteiros.org.br

A lista contendo todas as patrulhas que forem certificadas com o Certificado Nacional de Eficiência 
dos 75 anos do Ramo Sênior será divulgada no site dos Escoteiros do Brasil até a data de 
15/12/2021.

Os certificados serão enviados por meio digital ao Chefe de Seção da Tropa da qual a patrulha 
certificada faz parte. 

4 - Atividades
ATIVIDADE 1 – Sendo uma patrulha
A patrulha deve possuir todos os requisitos abaixo:

• Ter sua bandeirola, tal como definido no P.O.R.;
• Todos os seus integrantes devem ter no seu vestuário/uniforme seu distintivo de patrulha, tal 

como definido no P.O.R.; 
• Possuir seu grito de patrulha;
• Estar com seu livro de patrulha atualizado (pode ser em formato digital).

ATIVIDADE  2 – Encontro Virtual com outra patrulha
 A patrulha deverá entrar em contato com outra patrulha, de um estado diferente do seu, e 
executar as atividades abaixo durante um encontro virtual (via Meet, Zoom, etc.). Estas atividades 
só serão válidas se forem realizadas em conjunto com outra patrulha, em um encontro virtual 
promovido pelos jovens.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnp3ZeNO4NkPWWSbo-KEM1U-mEBStvgpEO4o9rIUJNGW1A6Q/viewform
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• Intercâmbio do grito de tropa e do grito da patrulha;
• Intercâmbio da foto do lenço do grupo;
• Intercâmbio da foto da bandeirola de patrulha;
• Intercâmbio da foto antiga da patrulha, conquistando algum desafio ao ar livre (escalada, 

grande pioneiria, jangadas, acampamento, etc.);

Listar 3 atividades ao ar livre que a patrulha pretende fazer após a pandemia;
Realizar pelo menos um jogo / atividade virtual entre as patrulhas, de escolha dos próprios jovens.

Essa atividade também poderá ser realizada junto com uma patrulha de outro país. Nesse caso, as 
patrulhas poderão intercambiar informações sobre o funcionamento do escotismo em seu país, 
sua cultura, etc. 

ATIVIDADE 3 – O Tempo não para
Realizar a atividade proposta pela Ficha de Atividade “O Tempo não para”, disponível em: CLIQUE 
AQUI. 

ATIVIDADE 4 - Participação em atividades nacionais ou regionais online
Pelo menos um integrante de sua patrulha deve ter participado de uma atividade nacional ou 
regional durante o ano de 2021, tais como Madrugada Sênior, Atividade Mensal de Ramos, Odisseia 
ou outra.  

ATIVIDADE 5 – Distintivo dos 75 Anos do Ramo Sênior no Brasil
Todos os membros da patrulha devem ter costurado em seu vestuário/uniforme o distintivo 
comemorativo dos 75 Anos do Ramo Sênior no Brasil.

ATIVIDADE 6 – Ação de Solidariedade do Ramo Sênior
A patrulha deverá ter participado até o final do período estipulado da Ação de Solidariedade do 
Ramo Sênior.
Mais informações sobre a Ação de Solidariedade CLIQUE AQUI

ATIVIDADE 7 – Fogo de Conselho ou Atividade noturna comemorativa
A patrulha deverá organizar uma atividade noturna comemorativa, em alusão aos 75 anos do Ramo 
Sênior no Brasil, podendo ser:

• Um Fogo de Conselho da patrulha com convidados;
• Um festival de canções;
• Uma reflexão;
• Um jantar comemorativo;
• Um jogo ou outra atividade noturna; 
• Outra, conforme interesse e sugestão da patrulha.

A atividade deverá ter, pelo menos, 3 horas de duração, podendo ser virtual, caso não seja possível 
o encontro presencial devido às condições sanitárias da pandemia de COVID-19 de sua localidade. 

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/05/FichaRamoSenior2.pdf
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Boletim-2-acao-de-solidariedade.pdf
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ATIVIDADE 8 – Conte a História de sua patrulha nas redes sociais
A ideia é que os jovens comentem um pouco sobre a história de sua patrulha, utilizando as redes 
sociais. Pode ser no Instagram, Facebook, Tik Tok…

Devem ser feitas pelo menos três publicações, contendo, necessariamente, os seguintes tópicos:

História da patrulha (como nasceu, data de fundação, suas cores, significado do nome, etc.);
Principais feitos ou atividades realizadas pela patrulha (histórias de acampamentos, grandes 
conquistas, enrascadas, etc.);
Apresentação dos membros da patrulha na atualidade;
Outros assuntos que tenham relação com a patrulha.

Para as publicações, deverá ser utilizada a #75anosdoramosenior.

5 – Mais informações

Para mais informações ou dúvidas sobre a conquista do Certificado Nacional de Eficiência dos 75 
anos do Ramo Sênior no Brasil, contate pelo e-mail programa@escoteiros.org.br 

Leonardo de Almeida Morgado
Coordenador Nacional do Ramo Sênior
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