
VENHA SER
VOLUNTÁRIO
E CONTRIBUA

PARA A
FORMAÇÃO

DE MILHARES
DE JOVENS

www.escoteiros.org.br

O ESCOTISMO É O MAIOR MOVIMENTO DE JOVENS DO
MUNDO, COM PRESENÇA EM MAIS DE 216 PAÍSES E
TERRITÓRIOS.
Hoje existem mais de 28 milhões de meninos e meninas
que fazem parte do escotismo em todo o mundo.
O Movimento dobrou de tamanho nos últimos 20 anos,
principalmente nos países em desenvolvimento.

Adultos podem participar do MOVIMENTO
ESCOTEIRO como voluntários e atuar em diferentes
funções necessárias para o funcionamento do Grupo
Escoteiro:

Escotista - Atuação direta com os jovens.

Dirigente - Administração e apoio para os Grupos
Escoteiros.

Formador - Capacitação de adultos voluntários.
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Promessa e Lei Escoteira
Um compromisso pessoal com uma maneira

de viver ética e fraterna.

Aventura

Aprender fazendo

Acampar

Ação

Confiança

Educação Ambiental

Aprender Fazendo

O fundador do Escotismo é o inglês Robert
Baden-Powell (B.P.), autor do livro “Aids for

Scouting”, onde ele dava dicas de acampamento e contava sobre suas experiências na África
e na Índia. Ao notar o grande interesse que os jovens demonstravam por esse livro, Baden-
Powell construiu toda a idéia do Escotismo (Scouting, em inglês). Logo, escreveu o livro
“Scouting for Boys”, que até hoje é considerada a principal publicação e marco da fundação
do Movimento Escoteiro.
O primeiro acampamento
escoteiro ocorreu em 1907.
No Brasil, somos uma
organização não governamental,
sem fins lucrativos, atuando na
formação de jovens como
instituição de educação
não-formal desde 1910.

A história do
Escotismo

Um compromisso pessoal, por
meio de um código ético
simples de viver: a Promessa e a Lei Escoteira.

Aprender fazendo, com a participação ativa e prática.

Viver em equipe e desenvolvimento pessoal, pois é em pequenos grupos que se
desenvolve a liderança, as habilidades para trabalhar em grupo e a responsabilidade

individual.

Atividades progressivas, atraentes e
variadas. Progressivas, pois são baseadas
nos interesses dos jovens em cada fase
de suas vidas. Atividades em contato
com a natureza, um ambiente de
aprendizagem rico, onde a simplicidade,
criatividade e descoberta promovem um
conjunto de aventura e desafio.

Escotismo é...
um método

O programa educativo tem sua primeira etapa no Ramo
Lobinho. Crianças de 7 a 10 anos que querem descobrir
e entender o sentido das coisas. Toda esta fase é

desenvolvida em torno do "Livro da Jângal" (de Rudyard Kipling), com o
objetivo de aguçar a fantasia que as crianças dessa idade vivem.
A próxima etapa é no Ramo Escoteiro, em que participam os jovens de 11 a 14 anos. É o
período de busca de valores, fundamentada em um sistema de equipes e num encontro com
a natureza.
Em seguida, já adolescentes, eles passam para o Ramo Sênior, em que será trabalhada a
formação da identidade do jovem. Participam os que têm entre 15 e 17 anos. O principal
aspecto neste Ramo é o desafio da auto-realização e auto-educação. Incentivo a atividades
aventureiras, de serviço comunitário, sociais e culturais.
Finalmente, o Ramo Pioneiro compreende a fase jovem-adulta do Movimento e vai até os 21
anos de idade. É quando o jovem busca
alcançar a completa autonomia e dá-se
ênfase no seu processo de integração com o
mundo adulto.
A motivação que atrai e impulsiona os jovens
à ação é:
O brincar o Ramo Lobinho
A aventura para o Ramo Escoteiro
O desafio para o Ramo Sênior
O serviço para o Ramo Pioneiro

Qual é o
propósito do

Escotismo?
Contribuir para que os jovens
assumam o seu próprio
desenvolvimento,
especialmente o caráter,
ajudando-os a realizar suas
plenas potencialidades
sociais, físicas, intelectuais,
afetivas e espirituais como
indivíduos, cidadãos responsáveis, participantes e úteis
em suas comunidades.

Quais as fases do
Escotismo?


