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EDITORIAL
Queridos escotistas e dirigentes é com muita alegria que nos encontramos novamente través desta publicação do Diário do Chefe. Nesta
edição trazemos como tema de nossa reexão as Insígnias de Interesse Especial oferecidas aos diferentes Ramos nos quais se encontram
nossas crianças, adolescentes e jovens.
As Insígnias de Interesse Especial complementam o programa educativo e permitem que o jovem personalize sua progressão, ampliando
o leque de opções para conquista dos distintivos especiais. Estas insígnias possibilitam maior amplitude em áreas consideradas como
estratégicas pelos Escoteiros do Brasil, reforçando a fraternidade escoteira, espírito solidário, penetração na sociedade e compreensão
do mundo.
Apresentaremos informações iniciais e sugestões de atividades para que você possa estimular e apoiar nossas crianças, adolescentes e
jovens na conquista destas insígnias. Cada uma destas possibilitará aos jovens participantes do Ramo Lobinho, Escoteiro, Sênior e
Pioneiro a oportunidade de conhecer coisas novas e de ampliar a sua visão de mundo.
Desejamos a todos uma ótima leitura e contamos com sua participação contando-nos as boas práticas realizadas em seu Grupo
Escoteiro ou Seção ou enviando-nos eventuais dúvidas.
Evandro Robson Schaefer
Diretor Regional de Métodos Educativos UEB SC
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INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL NO RAMO LOBINHO
Queridos escotistas do Ramo Lobinho, as Insígnias de Interesse
Especial oferecidas as crianças do Ramo Lobinho
complementam o programa educativo oferecido a esta etapa de
desenvolvimento e permitem que a criança personalize sua
progressão, ampliando o leque de suas opções para conquista
do Distintivo Especial do Cruzeiro do Sul. Estas insígnias
possibilitam maior amplitude em áreas consideradas como
estratégicas pelos Escoteiros do Brasil, reforçando a
fraternidade escoteira, espírito solidário, penetração na
sociedade e compreensão do mundo adequando-se
particularmente a etapa de desenvolvimento dos crianças que
compõe o Ramo Lobinho.
1. Digamos então que as insígnias Especiais:
- Complementam Programa Educativo.
- Permite a criança personalizar sua progressão.
- São pré-requisitos para os Distintivos Especiais.
- Desenvolvem em maior amplitude áreas consideradas
estratégicas pelos Escoteiros do Brasil:
a.Fraternidade Escoteira
b.Espirito Solidário.
c.Penetração na Sociedade.
d.Compreensão no Mundo.
2. Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA)
Contempla os Ramos: Lobinho, Escoteiro e Sênior.
Encoraja o aprendizado progressivo a medida que o Jovem desenvolve a consciência e a compreensão do ambiente e do mundo que o circunda.
As atividades desta insígnia estão centradas em cinco eixos:
- Ar e Agua
- Habitats e Espécies.
- Substancias perigosas.
- Melhores práticas ambientais.
- Riscos ambientais e desastres Naturais
3. Insígnia da Lusofonia
Contempla os Ramos: Lobinho, Escoteiro e Sênior e Pioneiro.
Essa insígnia tem por objetivo criar um espaço de diálogo entre os Escoteiros dos Países de Língua Portuguesa, fortalecendo a fraternidade mundial e a
aproximação entre os povos. Anal Lusofonia signica o conjunto de identidades culturais existentes em países falantes da língua portuguesa. (Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste e por diversas pessoas e comunidades de todo o
mundo).
4. insígnia Cone Sul
Contempla os Ramos: Lobinho, Escoteiro e Sênior e Pioneiro.
O principal objetivo dessa insígnia é criar um espaço de diálogo entre os Escoteiros dos Países que integram o
Cone Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia ). Fortalecendo nossa fraternidade mundial e a
aproximação entre povos.
É oferecido para completar essa insígnia atividades nas seguintes dimensões:
- Escotismo,
- Cultura,
- Idiomas,
- Comunicação,
- Geograa.
5. Insígnias de Envolvimento na Comunidade
Contempla os Ramos: Lobinho (Insígnia da boa Ação), Escoteiro (Insígnia Ação Comunitária) e Sênior (Insígnia
Desao Comunitário).
Essa insígnia visa encorajar o pensamento crítico, promover a compreensão da responsabilidade e da
participação ativa na vida da comunidade em que o jovem está inserido, contribuindo para criar uma sociedade
justa, participativa e fraterna.
Pelas regras gerais do POR (Regra 171 ), essas insígnias podem ser conquistadas a partir da cerimônia de
integração. Os requisitos especícos de fazer e como fazer podem ser encontrados nos documentos relacionados:
(Guia IMMA e Guia de Insígnias de Interesse).
As Insígnias são utilizados acima do Bolso esquerdo, entre as estrelas de atividades e o distintivo da OMME.
Poderão ser usadas no vestuário/uniforme até ser substituído pelo mesmo distintivo nos Ramos seguintes ou
saída do Ramo Sênior, no caso do IMMA e Insígnia do Envolvimento Comunitário, e do Ramo Pioneiro no caso das
Insígnias da Lusofonia e Cone Sul.
Boa caçada!
Sandro Julio de Oliveira
Assistente Regional Adjunto do Ramo Lobinho – UEB SC
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RAMO ESCOTEIRO
INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL NO RAMO ESCOTEIRO.
Nesta edição do Diário do Chefe iremos conversar um pouco sobre as Insígnias de Interesse Especial
no Ramo Escoteiro.
Nesse diálogo apresentaremos informações iniciais e sugestões de atividades para que você possa
estimular e apoiar nossos os jovens de sua Tropa Escoteira. Cada uma destas insígnias dará aos jovens
participantes do Ramo Escoteiro a oportunidade de conhecer coisas novas e de ampliar a sua visão de
mundo. Com certeza uma oportunidade de explorar novos territórios, viver a aventura de conhecer
novas culturas e ajudar sua comunidade.

Para o Ramo Escoteiro o conjunto das Insígnias de Interesse Especial conta com quatro insígnias,
cada uma delas com um objetivo especíco. A conquista de pelo menos uma delas é requisito para
concessão do Distintivo de Lis de Ouro.
Estas são insígnias que complementam o programa educativo e permitem que o jovem personalize
sua progressão, ampliando o leque de opções para conquista dos distintivos especiais. Estas insígnias
possibilitam maior amplitude em áreas consideradas como estratégicas pelos Escoteiros do Brasil,
reforçando a fraternidade escoteira, espírito solidário, penetração na sociedade e compreensão do
mundo.
Insígnia de Ação Comunitária
Tem o objetivo de despertar nos jovens escoteiros e escoteiras o espírito de ação, pró-atividade e
serviço ao próximo. É uma excelente oportunidade para contribuir com a sua comunidade local e fazer
a diferença. A Insígnia da Ação Comunitária é dividida em duas partes e para conquista-la os jovens
deverão realizar as seguintes atividades:
1 – Participar, como Escoteiro, de um Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária ou de outra Insígnia do Cone Sul
atividade de ação comunitária realizada pela sua Patrulha, Tropa ou pelo seu Grupo Escoteiro; ou atuar
como voluntário em iniciativas de outras organizações, tais como grupos comunitários, organizações O principal objetivo desta insígnia é criar um espaço de diálogo entre os
sociais, projetos públicos, ONG's, etc.
escoteiros dos países que integram o Cone Sul (Brasil, Argentina,
Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia) fortalecendo a fraternidade mundial
2 – Participar de um PROJETO, no Ramo Escoteiro, que pode ser realizado sozinho, com outro e a aproximação entre os povos. A Insígnia do Cone Sul oferece
companheiro ou companheiros de patrulha, ou com sua patrulha, nas seguintes condições:
atividades nas seguintes dimensões: Escotismo, Cultura, Idiomas,
Comunicação e Geograa e todas são obrigatórias.
- Que seja idealizado e concebido pelo próprio jovem, companheiro(s) ou Patrulha;
Escotismo
- Cujo conteúdo seja resultado de uma necessidade apresentada por sua comunidade próxima (ex:
Tropa, grupo ou bairro.);
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo:
- Que seja desenvolvido seguindo todas as etapas de diagnóstico, organização, execução e avaliação; a) Apresentar para sua Tropa como é o Escotismo em pelo menos 3
com acompanhamento de um adulto aprovado pela Chea de Tropa;
países do Cone Sul (vestuário/uniforme, distintivos, idades para
ingresso, símbolo da associação, estrutura, etc).
- Cuja execução ocupe um período mínimo de 3 meses de duração;
b) Participar de um Jamboree Panamericano ou outra atividade com
- Cujo conteúdo esteja relacionado a uma das áreas seguintes: Ciência e Tecnologia, Saúde e Meio escoteiros de outros países do Cone Sul.
Ambiente, Cultura e Artes, e Paz e Compreensão; e
c) Participar de um JOTA – Jamboree on the Air, comprovando os
- Que seja apresentado relatório nal com todos os dados e resultados do projeto.
contatos realizados com outros escoteiros do Cone Sul, por meio do
“cartão QSL da estação” recebido.
SUGESTÃO DADA AOS JOVENS: Que tal explorar seu bairro, sua comunidade ou a do seu Grupo
Escoteiro, prestando bastante atenção para identicar situações onde possa ajudar.
d) Preparar um prato típico da culinária mateira, que seja popular em
outro país do Cone Sul, e não usual dos Escoteiros do Brasil.
ALGUMAS ATIVIDADES QUE PODEM SER REALIZADAS:
e) Aprender uma técnica de campo (pioneiria, amarra, confecção de
forno, etc) que seja diferente ou não usual dos Escoteiros do Brasil, e
Coleta e doação de alimentos;
aplica-la em uma atividade.
Coleta e doação de agasalhos;
Pintura ou manutenção de uma escola;
Auxílio em campanhas de vacinação;
Cultura
Auxílio em alguma campanha de conscientização;
Realizar pelo menos três, dentre as opções abaixo:
a) Explorar a música e a dança em pelo menos 3 países do Cone Sul,
destacando quais os principais ritmos, cantores e instrumentos.
b) Fazer uma esquete baseada em uma lenda ou conto de um outro país
do Cone Sul.
c) Elaborar um jantar completo (prato principal, acompanhamento,
bebida e sobremesa) para sua Patrulha.
d) Ler um livro originário de outro país do Cone Sul e apresentar um
resumo para sua Seção.
e) Participar de uma festa típica relativa à cultura de outro país do Cone
Sul.
Linguagem e Comunicação
Realizar pelo menos duas das atividades abaixo:
a) Acompanhar as principais notícias de um site de notícias ou jornal de
outro país do Cone Sul, por pelo menos duas semanas, e apresentar
uma coletânea para a sua Seção.
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c) Participar de uma atividade de radioescotismo e entrar em contato com um jovem (escoteiro ou escoteira) de outro país do Cone Sul, via radioamador ou Echolink,
documentando o contato com os dados pessoais obtidos para troca de eventual correspondência, formal ou eletrônica.
d) Participar de um Home-Hospitality, recebendo por pelo menos dois dias em sua casa, um escoteiro de outro país do Cone Sul, relatando posteriormente a sua seção sua
experiência com relação aos costumes do convidado e as diculdades/facilidades de comunicação, bem como as características que temos em comum.
Geograa
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo:
a) Organizar um mural sobre os países do Cone Sul e divulgar para a seção ou para o Grupo Escoteiro;
b) Pesquisar locais em outro país do Cone Sul, indicando onde poderiam ser realizadas atividades como: trilhas, acampamentos, escaladas, travessias, etc e divulgar no site da
seção ou do Grupo Escoteiro;
c) Pesquisar os principais pontos turísticos de pelo menos dois países do Cone Sul.
d) Montar um quadro comparativo contendo as principais diferenças de clima, ora, fauna e relevo de pelo menos 3 países do Cone Sul.

Insígnia da Lusofonia
Lusofonia é o conjunto de identidades culturais existentes em países falantes da língua
portuguesa como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe, Timor-Leste e por diversas pessoas e comunidades em todo o mundo. O
principal objetivo desta insígnia é criar um espaço de diálogo entre os escoteiros dos países de
Língua Portuguesa, fortalecendo a fraternidade mundial e a aproximação entre os povos.
A Insígnia da Lusofonia é dividida em quatro pilares: Geograa, Cultura, Linguagem e
Comunicação e Escotismo e todas são obrigatórias.
Linguagem e Comunicação:
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo:
1) Acompanhar as principais notícias de um site de notícias ou jornal de outro país Lusófono, por
pelo menos duas semanas, e apresentar uma coletânea para a sua Seção.
2) Ler um livro originário de outro país Lusófono e apresentar um resumo para sua Seção.
3) Entrar em contato com um jovem escoteiro ou escoteira de outro país da CEL (através da
escrita) para produzir uma notícia de uma atividade que ele tenha realizado.
4) Entrar em contato com um jovem escoteiro, ou escoteira, de outro país da CEL, por meio de
contato via radioamador, comprovando o contato com apresentação de cartão QSL ou
correspondência, formal ou eletrônica, que contenha os dados do contato: data/hora,
faixa/frequência e nomes/indicativos das estações envolvidas.
5) Participar de um Home-Hospitality, recebendo por pelo menos dois dias em sua casa, um
escoteiro de outro país lusófono, relatando posteriormente a sua seção sua experiência com
relação aos costumes do convidado e as diculdades/facilidades de comunicação, bem como as
características que temos em comum.
Escotismo:
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo:
a. Aprender uma canção e ensiná-la à seção (via internet ou pessoalmente);
b. Preparar um prato típico da culinária mateira, que seja popular em outro país Lusófono, e que
seja desconhecido dos Escoteiros do Brasil.
c. Participar de um Encontro Lusófono em um Jamboree.
d. Apresentar para sua Tropa como é o Escotismo em pelo menos 3 países Lusófonos (uniforme,
distintivos, idades para ingresso, símbolo da associação, estrutura, etc).
e. Participar de um JOTA – Jamboree on the Air, comprovando os contatos realizados com outros
escoteiros da CEL, por meio do “cartão QSL da estação” recebido.
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Cultura:
Realizar pelo menos três, dentre as opções abaixo:
a. Fazer uma peça de artesanato de outro país lusófono;
b. Fazer um jantar completo para a sua patrulha com comidas típicas de outro país
lusófono;
c. Fazer uma esquete baseada em uma lenda ou conto de um outro país lusófono.
d. Fazer um recital de poemas, poesias e declamações de outro país lusófono na seção;
e. Promover um sarau com músicas de bandas e artistas de outros países lusófonos
que sejam cantadas em português;
f. Editar um vídeo com canções ou danças populares de outro país e divulgar para o
Grupo Escoteiro.
Geograa:
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo:
a. Organizar um mural sobre os países lusófonos e divulgar para a seção ou para o
Grupo Escoteiro;
b. Pesquisar locais em outro país lusófono onde poderiam fazer trilhas,
acampamentos, escaladas, travessias, etc e divulgar no site da seção ou do Grupo
Escoteiro;
c. Pesquisar pontos turísticos em outro país lusófono e apresentar à seção;
d. Montar um quadro comparativo contendo as principais diferenças de clima, ora,
fauna e relevo de pelo menos 3 países lusófonos.
Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA)
A estrutura da IMMA encoraja o aprendizado progressivo à medida que o escoteiro desenvolve a consciência e a compreensão do ambiente e do mundo que o circunda. As
atividades propostas permitem a exploração do ambiente, encorajam a investigação e a consciência ambiental compartilhada. Encorajam o pensamento crítico sobre o ambiente
e promovem a compreensão da responsabilidade individual para com o meio em que vivemos. As atividades para sua conquista estão centradas em cinco eixos: ar e água, habitats
e espécies, substâncias perigosas, melhores práticas ambientais, riscos ambientais e desastres naturais.
QUANDO SE PODE CONQUISTAR AS INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL?
Logo após a Cerimônia de Integração, bastando apenas cumprir seus requisitos e participar de suas atividades.
CERTIFICADOS E DISTINTIVOS
Após realizar todos os itens de uma determinada insígnia, a diretoria do Grupo Escoteiro, por proposta do Chefe de Tropa, entregará o certicado juntamente com o distintivo, que o
jovem usará em seu vestuário/uniforme escoteiro.
ONDE DEVEM SER USADOS OS DISTINTIVOS?
Os distintivos deverão ser usados acima o bolso esquerdo da camisa, acima das estrelas de atividade e abaixo do distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Poderão ser usados no vestuário/uniforme até ser substituído pelo mesmo distintivo nos Ramos seguintes ou saída do Ramo Sênior, no caso do IMMA e Insígnia do Envolvimento
Comunitário, e do Ramo Pioneiro no caso das Insígnias da Lusofonia e Cone Sul.
Para mais informações e sugestões de atividade consulte o Guia de Atividades – Insígnias de Interesse Especial – Ramo Escoteiro.
A todos ótimas atividades!
Evandro Robson Schaefer
Diretor Regional de Métodos Educativos – UEB SC
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“Novos horizontes, novas possibilidades”
Cada um de nós é resultado de um processo de articulação e acumulo
de experiências que vivemos em nossa vida. Cabe a nós, adultos do
Movimento Escoteiro, no papel de educadores, oferecer
possibilidades para que os jovens vivenciem experiências
signicativas, que ajudem a ampliar sua visão de mundo e a
perceberem seu papel na sociedade.
Dentro desse contexto, inseridas na estrutura do programa educativo
dos Escoteiros do Brasil, as Insígnias de Interesse Especial oferecem
novos horizontes e novas possibilidades aos nossos jovens. Trata-se
de mais um instrumento para auxiliar os escotistas a tornarem suas
atividades mais atrativas e a atingirem o propósito do Movimento
Escoteiro.
Para o Ramo Sênior o conjunto das Insígnias de Interesse Especial
conta com quatro insígnias, cada uma delas com um objetivo
especíco. A conquista de pelo menos uma delas é requisito para
concessão do Distintivo de Escoteiro da Pátria.
As Insígnias de Interesse Especial, no Ramo Sênior, são as seguintes:
omem decisões e assumam responsabilidades.

INSÍGNIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE:
Foi a primeira Insígnia de Interesse Especial criada e reforça o Movimento Escoteiro como instituição de vanguarda na educação ambiental para a juventude. Seu principal
propósito é desaar os jovens a explorarem o meio ambiente, a conhecerem a inuência do ser humano na natureza e a compreender a importância de cuidarmos o nosso
planeta.
INSÍGNIA DO DESAFIO COMUNITÁRIO:
Permite a participação de ações coletivas de serviço comunitário e desperta o interesse pela superação das diferenças sociais. Por meio de suas atividades é possível fazer com
que o jovem perceba que, por meio de ações concretas, é possível trabalhar na construção de um mundo melhor a partir de ações locais.
INSÍGNIA DO CONE SUL:
Visa promover o conhecimento, o estreitamento dos laços, bem como o intercâmbio entre escoteiros dos países que integram o Cone Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile,
Paraguai e Bolívia. No Ramo Sênior a proposta educativa é orientada pela frase: “Somos todos irmãos!” e suas atividades proporcionam a vivência da cultura de outra país do
Cone Sul. Também tem outro caráter importante: o de fazer com que o jovem se reconheça como membro da “Grande Fraternidade Mundial Escoteira”.
INSÍGNIA DA LUSOFONIA:
A Insígnia da Lusofonia visa promover o conhecimento, o estreitamento dos laços, bem como o intercâmbio entre escoteiros dos países que integram a Comunidade Escoteira
Lusófona (CEL): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Para o Ramo Sênior, as atividades dessa insígnia são
orientadas pela frase “Entre cá e lá!” e seu objetivo é proporcionar a vivência da cultura de outro país da CEL. Tal como a Insígnia do Cone Sul, também tem o importante papel
de fazer com que o jovem se reconheça como membro da “Grande Fraternidade Mundial Escoteira”.
Para compreender o papel das Insígnias de Interesse Especial é importante reconhecer algumas de suas características:
- Elas contribuem para personalizar a progressão: O primeiro conceito importante é que nenhuma dessas insígnias tem caráter obrigatório. O jovem pode conquistar aquela que
melhor lhe convir, de acordo com seu interesse. Cada vez mais o Programa Educativo busca oferecer alternativas para que o jovem potencialize as aptidões que ele já possui ou
explore temas que ele deseja conhecer. Não devemos jamais impor a conquista de uma determinada insígnia, por considerarmos mais importante que as demais.
- Oferecem novas possibilidades educativas: Diferente das especialidades, que devem ser conquistadas individualmente, as Insígnias de Interesse Especial podem ser
trabalhadas coletivamente na tropa. Suas atividades podem ser inseridas no Ciclo de Programa, caso sejam de interesse dos jovens.
- Possuem caráter estratégico, são de interesse institucional: As insígnias possuem caráter transitório e enfatizam determinados pontos focais da instituição, ou seja, as
insígnias que são oferecidas hoje podem deixar de existir, ou serem substituídas por outras, contendo outros temas relevantes, que reforcem parcerias com outras instituições
ou enfatizem temas estratégicos.
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ALGUMAS DICAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS ESCOTISTAS:
- As Insígnias de Interesse Especial podem ser conquistadas logo após a Cerimônia de Integração.
- As insígnias oferecem objetivos educativos, com propostas de atividades, para orientar o trabalho dos escotistas. Dessa forma, as atividades apresentadas são apenas
sugestões e podem ser substituídas por outras equivalentes, desde que cumpram o objetivo proposto.
- As atividades devem ser dinâmicas e práticas, evitando trabalhos escritos, sabatinas ou provas. Realizar as atividades das insígnias deve ser extremamente divertido e
permitir que os jovens conheçam coisas novas, vivam experiências.
- Os escotistas também podem oferecer as atividades sob a forma de chas de atividades. Os jovens podem realizar as atividades de maneira individual ou realizar as
atividades coletivamente com toda a Tropa Sênior. Ambas as formas são caminhos válidos para conquista das insígnias.
- O projeto da Insígnia do Desao Comunitário deve ser estimulado e acompanhado pelos escotistas, que possuem o importante papel de orientar, mostrar caminhos e
alternativas, mas sem executá-lo pelo jovem. É importante que o jovem vivencie todas as fases do projeto, seu diagnóstico, seu planejamento, execução e avaliação. A
execução do projeto comunitário é uma experiência riquíssima, pois faz com que o jovem reita e desenvolva capacidade de planejamento, encoraja o pensamento crítico,
promove a compreensão da responsabilidade, além de garantir um excelente aprendizado para a vida.
- Após o jovem realizar todos os itens de uma determinada insígnia, a diretoria do grupo escoteiro, por proposta do chefe de seção, entregará o certicado juntamente com o
respectivo distintivo, que poderá ser utilizado no vestuário/uniforme escoteiro.
- Os distintivos deverão ser usados acima o bolso esquerdo da camisa, acima das estrelas de atividade e abaixo do distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Vitor Augusto Gay
Gerente de Programa Educativo
Escritório Nacional – Escoteiros do Brasil
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RAMO PIONEIRO

INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL NO RAMO PIONEIRO.
Queridos mestres pioneiros de Santa Catarina, nesta edição de nosso
Diário do Chefe traremos algumas informações iniciais acerca das
Insígnias Especiais no Ramo Pioneiro. Esperamos possibilitar por meio
desta matéria de discussão que os escotistas do Ramo Pioneiro
possam apoiar seus jovens na busca por novos horizontes e ampliação
de sua visão e compreensão de mundo.
As Insígnias de Interesse Especial são insígnias que complementam o
programa educativo e permitem que o jovem personalize sua
progressão, ampliando o leque de opções para conquista dos
distintivos especiais. Estas insígnias possibilitam maior amplitude em
áreas consideradas como estratégicas pelos Escoteiros do Brasil,
reforçando a fraternidade escoteira, espírito solidário, penetração na
sociedade e compreensão do mundo.
Os jovens podem conquistar as Insígnias de Interesse Especial
livremente, de acordo com seus interesses e aptidões, podendo utilizar
os distintivos conquistados conforme as normas estabelecidas no
POR.
As Insígnias de Interesse Especial oferecidas aos jovens do Ramo
Pioneiro são as seguintes:
INSIG
́ NIA DE LUSOFONIA
Visa promover o conhecimento, o estreitamento dos laços e o intercâmbio entre jovens do movimento escoteiro dos países que falam a lin
́ gua portuguesa.
Esta insiǵ nia pode ser conquistada logo apoś a cerimônia de integraçao
̃ e utilizada até a said
́ a do ramo Pioneiro.
Para conquista-́ la o Pioneiro deverá elaborar e executar um projeto de viagem para outro paiś lusof́ ono, considerando todos os aspectos operacionais como:
. Roteiro
. Transporte
. Documentos e vacinas necessaŕ ias . Pontos a serem visitados
. Segurança
. Locais de hospedagem
. Contato com outros escoteiros
Apoś a viagem, deverá ser apresentado por meio audiovisual todos os detalhes da aventura, indicando os principais aspectos culturais e geogra
́ cos do local
visitado.
INSIGNIA CONE SUL
O principal objetivo desta insiǵ nia é criar um espaço de diaĺ ogo entre os escoteiros dos paiś es que integram o Cone Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile,
Paraguai e Boliv́ ia) fortalecendo a fraternidade mundial e a aproximaçao
̃ entre os povos.
Esta insígnia também pode ser conquistada após a cerimônia de integração e utilizada até a said
́ a do Ramo pioneiro.
Para conquistá-la o Pioneiro deverá elaborar e executar um projeto de viagem para outro
país do Cone Sul, considerando todos os aspectos operacionais já descritos na Insígnia de
Lusofonia.
Após a viagem, deverá apresentar relatório conforme orientação também descrita no
material disponível sobra a Insígnia da Lusofonia.
Estes projetos para a conquista de Insígnias são com certeza mais uma possibilidade
para nossos Pioneiros ampliarem seu repertório e campos de experiência. Cabe a nós,
adultos do Movimento Escoteiro, no papel de educadores, oferecer possibilidades para
que os jovens vivenciem experiências signicativas, que ajudem a ampliar sua visão de
mundo e a perceberem seu papel na sociedade.
Após o jovem realizar todos os itens de uma determinada insígnia, a diretoria do grupo
escoteiro, por proposta do chefe de seção, entregará o certicado juntamente com o
respectivo distintivo, que poderá ser utilizado no vestuário/uniforme escoteiro.
Os distintivos deverão ser usados acima o bolso esquerdo da camisa, acima das estrelas
de atividade e abaixo do distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

Rita Cássia Ehlert
Assistente Regional do Ramo Pioneiro – UEB SC
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