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Florianópolis, 24 de setembro de 2015. 

 

Escoteiros de Santa Catarina realizam em Campos Novos evento 
estadual de formação para adultos voluntários 

Em formato de acampamento, o Indaba Regional reunirá cerca de 200 participantes 

 

Neste fim de semana, cerca de 200 adultos voluntários do Movimento Escoteiro participam do 
Indaba Regional, um evento com formação teórica e prática tendo temas relacionados à aplicação 
do Método Escoteiro como conteúdo. Os Escoteiros de Santa Catarina é a instituição que organiza 
o Indaba Regional, que será nos dias 26 e 27 de setembro, com início às 9h, no CTG Velha Espora, 
em Campos Novos (no Km 341 da BR-470). 

 

De acordo com o diretor-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Nadir Antonio Mussio, está 
é uma oportunidade para transmitir e trocar conhecimentos entre os Grupos Escoteiros. "Temos 
mais de 110 iniciativas em funcionamento no Estado e cada uma delas certamente tem algo a 
compartilhar com os demais. O Indaba Regional é um das melhores momentos para partilhar 
estas experiências", aponta o dirigente. 

 

As atividades serão em formato de acampamento, em que cada Grupo Escoteiro vai preparar sua 
alimentação e organizar suas tarefas de organização. Já a programação do evento, a cargo dos 
Escoteiros de Santa Catarina, contará com dinâmicas, palestras e outros eventos de formação de 
acordo com a área de atuação dos adultos voluntários. 

 

O Escotismo é organizado em quatro ramos, em que as atividades e a ênfase da programação é 
adequada à faixa etária das crianças e jovens, os beneficiários do Método Escoteiro. Os lobinhos 
são crianças de 7 a 10 anos, já os escoteiros reúnem jovens de 11 a 14 anos, enquanto seniores e 
guias são os jovens de 15 a 17 anos e, por fim, há os participantes entre 18 e 21 anos, chamados 
de pioneiros. 

 

Além dos adultos que acompanham os participantes de cada um destes ramos, há os dirigentes, 
adultos voluntários que se dedicam à administração e manutenção do Grupo Escoteiro. São eles 
os responsáveis por organizar a documentação, acompanhar o cumprimento do calendário de 
atividades e da formação dos demais adultos. 
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Todos os adultos que atuam no Movimento Escoteiro nas funções de acompanhamento dos 
jovens ou como dirigentes dos Grupos Escoteiros são voluntários. Além de eventos como o 
Indaba Regional, são convidados a participar de outras iniciativas de formação ao longo do ano. 

 

 

O Escotismo 

Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que 
conta com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e 
credos e se configura como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. 
Sua principal característica é se tratar de um movimento que envolve as famílias em seu dia a 
dia. 

 

Escoteiros do Brasil 

Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social 
na formação de cidadãos conscientes e atuantes. Conta com mais de 83,5 mil registrados, dos 
quais 20 mil são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 563 cidades 
brasileiras, somando um total de 1.252 Grupos Escoteiros. É reconhecida como de utilidade 
pública por meio do Decreto Federal nº 3.297/17 e como instituição de educação extraescolar 
pela Lei nº. 8.828/46. 

 

Contatos com a Assessoria de Imprensa 

Danilo Duarte – Diretor Estadual de Comunicação - (48) 9640-6434 / 9160-6434 

 

 


