
Escotismo é mais
do que lazer e jogos.
É espírito de equipe,
liderança e amizade.

No Brasil, desde 1910,
mais de 3 milhões de

jovens e adultos já
participaram do

escotismo.

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.

Aprender
fazendo

Observando, descobrindo,
criando, experimentando e

construindo você vai participar
de atividades interessantes que

permitirão que você se
desenvolva e amplie seu

conhecimento de uma forma
divertida e ativa.

Atividades
atraentes e
educativas

Nos acampamentos e nas excursões, nas atividades esportivas e atividades de
contato com a natureza, você fortalecerá a saúde do corpo e da mente, ampliará
sua criatividade e conhecimento, conhecerá outros lugares e fará muitas AMIZADES.
Nas ações sociais e espirituais você irá se conhecer melhor e descobrirá o prazer
de fazer o bem  ao próximo.

Um movimento de jovens...para
jovens
Você fará parte de uma
equipe de jovens da
sua idade e vivenciará
momentos inesquecíveis
que lhes trarão experiências
e habilidades para toda a
vida.

Um movimento....
em movimento.

Evoluindo e adaptando-se em toda
parte conforme as circunstãncias de
cada país, servindo de acordo com

as necessidades de cada lugar.
O escotismo está aberto a

todos, meninos e meninas,
independente de raça, credo

ou situação social, seguindo os
príncipios e o método

idealizado por seu fundador
Robert Baden-Powell.

Qual o propósito do
Escotismo?
Contribuir para que o jovem assuma 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.

Quando se pode entrar para o Movimento
Escoteiro?

7 a 10 anos as crianças podem ingressar no Ramo Lobinho (Brincar), toda esta fase é
desenvolvida em torno do "Livro da Jângal", de Rudyard Kliping.
11 a 14 anos podem ingressar no Ramo Escoteiro (Aventura), esta fase é voltada para vida
em equipe e encontro com a natureza.
15 a 18 anos os jovens podem ingressar
no Ramo Senior (Desafio) fase voltada
para atividades aventureiras, de serviço
comunitário, sociais e culturais.
19 a 21 anos já em uma fase jovem-adulta
do movimento os jovens podem ingressar
no Ramo Pioneiro (Servir) desenvolvem
projetos e ações socias em conjunto com
atividades de interesse das equipes.

Aventura

Aprender fazendo

Acampar

Ação

Confiança

Educação Ambiental

Aprender Fazendo


