
VAMOS FALAR 
DE ESCOTISMO?



O Escotismo é um movimento educacional 
de jovens e para jovens, sem vínculo a 
partidos políticos, voluntário, que conta 
com a colaboração de adultos e valoriza a 
participação de pessoas de todas as 
origens sociais, etnias e credos, de acordo 
com seu Propósito, seus Princípios e o 
Método Escoteiro, concebidos pelo 
Fundador Baden-Powell e adotados pelos 
Escoteiros do Brasil.



Acreditamos que a educação pode 
transformar a vida das crianças, 
adolescentes e jovens, e por isso 
trabalhamos para ser um movimento 
educativo reconhecido no país, 
possibilitando a milhares de jovens se 
tornarem cidadãs e cidadãos ativos, 
estimulando uma  mudança  positiva 
em  suas  comunidades baseada nos 
valores compartilhados.



COMO SURGIU O ESCOTISMO?

Foi idealizado por Robert Baden-Powell, 
em 1907, como uma proposta para 
realizar atividades que contribuíssem 
com a educação dos jovens ingleses.



AS IDEIAS DE BADEN-POWELL
Todas as crianças e jovens têm 
potencial para se desenvolver

As experiências com técnicas ao ar 
livre produzem um bom  resultado 
na formação moral

Educação é um processo de crescimento 
de dentro para fora

Educação depende das 
experiências vividas

As crianças e jovens 
merecem confiança



O QUE BADEN-POWELL IMAGINOU

MEIO

Oferecer 
atividades e 
experiências

OBJETIVO

Contribuir na 
educação dos 

jovens



NOSSO PROPÓSITO

Contribuir para que crianças,  adolescentes 
e jovens assumam seu próprio 
desenvolvimento, para que alcancem seu 
pleno potencial f ísico, intelectual, afetivo, 
social, espiritual e do caráter, como 
indivíduos, como cidadãs e cidadãos 
responsáveis e membros ativos de suas 
comunidades local, nacional e internacional.



EDUCAÇÃO INTEGRAL, 
PERMANENTE E 

PARA A VIDA



Entendemos que a educação é um processo 
que se estende ao longo da vida e que 
promove o desenvolvimento integral e 
permanente do potencial de uma pessoa, 
como indivíduo e como membro da 
sociedade.

Nossa proposta busca contribuir para que os 
jovens sejam capazes de colaborar nas 
questões determinantes da saúde e 
bem-estar, participando de modo criativo e 
ativo na construção de um mundo melhor.



NOSSOS PRINCÍPIOS

� Compromisso com o aprimoramento 
da sua espiritualidade,  seja ela 
inspirada em Deus ou em outras 
convicções;
� Compromisso de cooperação com os 

outros e de respeito com a natureza, 
para a construção de um mundo 
melhor; e
� Compromisso consigo mesmo.

Representam o ideal escoteiro, orienta a 
conduta de seus membros e define um 
estilo de vida baseado nos valores expressos 
na Promessa e na Lei Escoteira. 



MÉTODO
ESCOTEIRO
É um sistema de 
autoeducação 
progressiva, de 
empoderamento e de 
aprendizagem 
cooperativa: 

PROMESSA  E
LEI  ESCOTEIRA

APRENDER
FAZENDO

PROGRESSÃO
PESSOAL

SISTEMA
DE EQUIPES

SUPORTE
DO ADULTO

MARCO
SIMBÓLICO ENVOLVIMENTO

COMUNITÁRIO

NATUREZA



ESCOTEIROS
DO BRASIL



Única instituição reconhecida pela World 
Organization of the Scout Movement (WOSM) 
para praticar escotismo no Brasil;

Fundada em 1924, acompanhando o desejo de 
Baden-Powell de ver o senso de unidade entre os 
diversos Grupos Escoteiros em cada país. 

O Escotismo está presente em todo o território 
nacional brasileiro e congrega milhares de 
participantes no Brasil.



O Escotismo só pode ser praticado no Brasil por 
pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela UEB, 
como asseguram o Decreto no 5.497, de 23 de 
julho de 1928,  e o Decreto-Lei no 8.828, de 24 de 
janeiro de 1946.

Títulos e reconhecimentos dos 
Escoteiros do Brasil:

� Reconhecida como Instituição de Educação  
Extraescolar e Órgão Máximo do Escotismo 
Brasileiro
� Certificado Internacional de Qualidade do 

Escotismo
� Prêmio Melhores ONGs 2020 e 2021
� Melhor Ong de Educação de 2021, pelo Prêmio 

Melhores 
� Selo Doar A+



A instituição está organizada em três níveis:

� O NACIONAL, com autoridade em todo o 
território nacional

� O REGIONAL,  com autoridade sobre a área 
geográfica que lhe for fixada pelo Conselho de 
Administração Nacional – CAN; e

� O LOCAL,  com autoridade sobre os praticantes 
do Escotismo vinculados à Unidade Escoteira 
Local - Grupos Escoteiros e Seções Escoteiras 
Autônomas



UNIDADE ESCOTEIRA LOCAL

� Grupo Escoteiro: com efetivo  mínimo  de vinte associados  
registrados, congrega pelo menos duas Seções e deve contar 
com Assembleia  de Grupo, Diretoria de Grupo e Comissão  
Fiscal de Grupo.

� Seção Escoteira Autônoma:  é a menor unidade local e 
congrega membros de um mesmo Ramo com um efetivo 
mínimo de seis crianças, adolescentes ou jovens, sob a 
responsabilidade de pelo menos dois escotistas, nos Ramos 
Lobinho, Escoteiro e Sênior. No caso do Ramo Pioneiro, 
congrega um efetivo mínimo de três jovens acompanhados 
por ao menos dois escotistas.

A Unidade Escoteira Local é a organização local 
destinada a proporcionar a prática do Escotismo a 
crianças, adolescentes e jovens.



RAMO LOBINHO



O Povo Livre dos Lobos!

Seção: Alcateia 
Idade: 6,5 a 10 anos
Ênfase educativa: Socialização 

RAMO LOBINHO



RAMO ESCOTEIRO



Explorar novos 
territórios com um 
grupo de amigos

Seção: Tropa Escoteira 
Idade: 11a 14 anos
Ênfase educativa: Autonomia RAMO ESCOTEIRO



RAMO SÊNIOR



Superar seus 
próprios desafios.

Seção: Tropa Sênior 
Idade: 15 a 17 anos
Ênfase educativa: Identidade RAMO SÊNIOR



RAMO PIONEIRO



Tenho um projeto 
para minha vida.

Seção: Clã Pioneiro
Idade: 18 a 20 anos
Ênfase educativa: Projeto de Vida RAMO PIONEIRO



� Escotistas - atuam diretamente com as 
atividades e os jovens.
� Dirigentes - atuam na área administrativa e 

na gestão do Grupo Escoteiro.
� Comissão de pais - atuam junto aos eventos 

e atividades  externas, auxiliando na 
alimentação ou logística.
� Clube da Flor de Lis - auxiliam na parte 

técnica das atividades  ou com  a história do 
Grupo.

ADULTOS 
VOLUNTÁRIOS
O adulto voluntário pode participar 
de diversas formas:



FINANCIAMENTO 
DO ESCOTISMO
Individual:

� A cargo das famílias.

Unidade Escoteira Local:

� Mensalidades e outras formas 
de contribuição.

� Aportes da Entidade Patrocinadora.

� Campanhas financeiras.



INVESTIMENTO
Individual:
� Vestuário ou uniforme
� Material individual para acampamento
� Despesas com atividades das seções
� Contribuição associativa, registro anual
� Mensalidade da UEL

Unidade Escoteira Local
� Manutenção da sede
� Material de acampamento
� Equipamentos
� Material administrativo
� Formação dos adultos
� Literatura



REGISTRO ANUAL 

� Edição do conteúdo educativo
� Manutenção das estruturas regionais 

e nacionais (incluindo  patrimônio)
� Manutenção do sistema 

informatizado de gestão escoteira e 
da memória escoteira
� Dentre outros.

A contribuição anual do associado destina-se  a prover 
aos Escoteiros do Brasil o custeio de  ações de apoio à 
prática do escotismo, como:

REGISTRO ESCOTEIRO
REGISTRO ESCOTEIR

O



� Seguro de vida, 24 horas por dia
� Campo Escola Virtual -Plaraforma de ensino Ead 

com cursos escoteiros 
� Programa Educativo atualizado e relevante
� Biblioteca Virtual com todas as literaturas escoteiras 

em pdf.
� Acesso a Loja Escoteira Nacional, com mais de 4 mil 

produtos. 
� Nós - Clube de Vantagens Escoteiro, um programa 

de benefícios exclusivo para os associados. O clube 
oferece vantagens e descontos em escotismo, 
entretenimento, lojas, saúde, bem-estar e muito 
mais no Brasil inteiro. 

Ser associados dos Escoteiros do Brasil disponibiliza ao 
jovem e adulto os seguintes benefícios:

BENEFÍCIOS DO REGISTRO
REGISTRO ESCOTEIRO

REGISTRO ESCOTEIR
O



Ser associados dos Escoteiros do Brasil disponibiliza ao 
jovem e adulto os seguintes benefícios:

BENEFÍCIOS EDUCATIVOS

� Vivência de valores para a vida;
� Aprendizado pela prática e aquisição de 

novas habilidades, conhecimentos e atitudes;
� Integração familiar;
� Contato com a natureza e desenvolvimento 

de consciência sustentável;
� Atividades educativas e saudáveis num 

ambiente de cooperação e amizade.
� E muitas outras....



MARCAS PARCEIRAS DO CLUBE



O Escotismo é uma grande f raternidade 
mundial, onde unidos por um mesmo ideal e 
uma série de valores em comum 
compartilhamos, experiências, histórias e 
principalmente vínculos. 

Dessa forma cada uma das pessoas que faz parte 
do Escotismo é essencial, pois cremos que cada 
história e cada pessoa que por aqui passa, deixa 
marcas e nos ajuda sempre a construir passo a 
passo um movimento 
vivo e repleto de significado.

CADA UM É FUNDAMENTAL 



RESPONSABILIDADE DE TODOS
Seja como parte da família, como escotista, 
dirigente ou jovem todos são responsáveis 
pela manutenção do Escotismo como 
ESPAÇO SEGURO. 

Lembrando a prioridade com a proteção 
de crianças, adolescentes e jovens, 
promoção de ações anti bullying e não 
aceitação de qualquer tipo de abuso ou 
violência. 

São diversos os materiais e regras que 
colaboram para o bom funcionamento, 
mas é de suma importância que toda a 
comunidade se comprometa. 



VAMOS JUNTOS
CONSTRUIR UM 
MUNDO MELHOR?



OBRIGADO!

escoteiros.org.br

/escoteirosdobrasiloficial

/escoteirosdobrasil

/escoteiros

Acompanhe-nos nas redes sociais:


