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Seja bem-vindo
Neste primeiro contato, gostaríamos de expressar nossa alegria em contar com a
participação de sua família em nosso Grupo Escoteiro.
Esperamos que possam se sentir bem em nosso ambiente e que logo se sintam
parte de nossa grande família escoteira.
De forma prática, com este primeiro contato, queremos trazer algumas informações:
O que é o Movimento Escoteiro;
Como funciona o nosso Grupo Escoteiro;
O que os pais podem esperar de nosso trabalho;
O que o Grupo Escoteiro espera dos pais;
Informações administrativas e de contato.
Nós, adultos do Nimuendaju, nos colocamos à disposição para conversar e
esclarecer dúvidas. Fique à vontade!
Para mais informações, acesse o site do Nimuendaju em www.gen14rs.com.br
Sejam bem-vindos à nossa família. Sejam bem-vindos à Fraternidade Escoteira
Mundial e boa leitura!

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

CONHECENDO O MOVIMENTO ESCOTEIRO
Fundamentos do Escotismo
• Propósito do Escotismo
O Propósito do Movimento Escoteiro é contribuir para que os jovens assumam seu
próprio desenvolvimento, especialmente de caráter, ajudando-os a realizar suas
plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como
cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.
• Princípios do Escotismo
Os Princípios do Escotismo estão defnidos na Promessa Escoteira, base moral que se
ajusta aos progressivos graus de maturidade do indivíduo:
1. Dever para com Deus - adesão à princípios espirituais e vivência ou busca da
religião que os expresse, respeitando as demais;
2. Dever para com o Próximo - lealdade ao nosso País, em harmonia com a
promoção da paz, compreensão e cooperação local, nacional e internacional,
exercidas pela Fraternidade Escoteira Mundial. Participação no desenvolvimento
da sociedade com reconhecimento e respeito à dignidade do ser humano e ao
equilíbrio do meio ambiente;
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3. Dever para consigo mesmo - responsabilidade pelo seu próprio
desenvolvimento.
• O Método Escoteiro
O Método Escoteiro é um conjunto de pontos que orientam sobre a forma como
devem ser realizadas as atividades com os jovens.
Aceitação da Promessa e Lei Escoteira - trata-se do sistema de valores do
Movimento Escoteiro, orientado por princípios espirituais, sociais e pessoais,
comum a todos os escoteiros no mundo. Ao assumir a Promessa Escoteira, o jovem
toma uma decisão consciente e voluntária de aceitar a Lei Escoteira e assumir a
responsabilidade desta decisão;
Aprender fazendo - o Escotismo utiliza a educação pela ação, valorizando a
aprendizagem pela prática.
Vida em equipe - trabalhando com pequenos grupos de jovens, com liderança
eleita por eles, que assumem diferentes tarefas e desafios.

Atividades progressivas, atraentes e variadas - este é o principal segredo da
proposta escoteira: oferecer aos jovens aquilo que eles gostam de fazer. Por isso,
o Escotismo oferece jogos, habilidades e técnicas úteis, vida ao ar livre e contato
com a natureza, interação com a comunidade e um ambiente de identificação e
fraternidade.
Desenvolvimento pessoal com orientação individual - aqui destacamos o
papel estimulante dos adultos e seu trabalho com um número limitado de jovens,
divididos por faixas etárias, confiando em suas potencialidades e considerando a
realidade e o ponto de vista de cada um.

HISTÓRIA DO MOVIMENTO ESCOTEIRO
O Movimento Escoteiro foi criado na Inglaterra, por Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell, carinhosamente conhecido como B-P. Embora fosse um general
laureado, B-P era um pacifista e planejou um método para que os jovens pudessem
viver ao ar livre, trabalhar em equipe, vivenciar um ambiente de camaradagem e de
valores morais. Após estudar outros grupos que trabalhavam com jovens daquela
época e de um acampamento experimental em 1907, foi criado o Escotismo.
O livro “Escotismo para Rapazes”, que publicou em 1908 apresentando sua proposta
educacional, se tornou um best-seller internacional e logo haviam escoteiros ao
redor do mundo. Se pensarmos em um mundo sem internet e sem telefone, é incrível
imaginar que em 1909 já havia escoteiros no Chile, Austrália e África do Sul, e que em
1910, Brasil, Estados Unidos, Índia e Japão já tinham escoteiros.
Atualmente o Escotismo conta com mais de 40 milhões de participantes ativos, em
216 países e territórios. No Brasil, somos mais de 80 mil associados, entre jovens
e líderes adultos, que fazem parte da União dos Escoteiros do Brasil, a associação
nacional que organiza a prática do Escotismo, sendo a única organização autorizada
pela Organização Mundial do movimento Escoteiro a promover Escotismo no Brasil.
Desde a sua fundação estima-se que mais de 500 milhões de homens e mulheres já
prometeram viver em conformidade com a Lei e a Promessa Escoteira, fazendo parte
da Grande Fraternidade Escoteira Mundial.
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O que é o Grupo Escoteiro
É a organização local destinada à prática do Escotismo, e pode ser constituída como
um grupo escoteiro (composto por mais de uma seção escoteira) ou como uma
seção escoteira autônoma (composta por uma única seção escoteira).
O grupo escoteiro é constituído dos seguintes órgãos:
• Assembleia de Grupo - é o órgão deliberativo máximo do grupo escoteiro,
composto pelos membros da diretoria, pais ou responsáveis, escotistas (chefes) e
pioneiros (membros juvenis com idade entre 18 e 21 anos);
• Diretoria do grupo - órgão executivo eleito pela Assembleia de Grupo a cada dois
anos, composto por um diretor presidente e dois diretores voluntários, podendo
ser integrada por outros membros nomeados;
• Comissão Fiscal do grupo - órgão de scalização e orientação, composto por
três membros titulares e três suplentes eleitos pela Assembleia de grupo;
• Seções Escoteiras do grupo - organizadas de acordo com as seguintes faixas
etárias:
Entre os 6,5 e os 10 anos somos lobinhos. Na Alcateia aprendemos
muito sobre a vida em meio à natureza, a viver em grupo e a
desenvolver nossa liderança.
Entre os 11 e 14 anos fazemos parte do Ramo Escoteiro e formamos
patrulhas de 5 a 8 jovens de meninos e meninas que, juntos, formam
uma tropa. Além de trabalhar em equipe e entender a importância de
respeitar a natureza, aprendemos diversas coisas.
O Ramo Sênior é formado por jovens entre 15 e 17 ano e incentiva a
superar seus próprios desa os. Vivemos verdadeiras aventuras, fazemos
trilhas, escaladas e entendemos melhor a nossa própria personalidade.
A partir dos 18 e até os 21 anos integramos o Ramo Pioneiro. Nossa
equipe forma o Clã e é onde nos apoiamos e descobrimos interesses
em comum. Nosso lema é Servir e experimentamos o papel real do
adulto por meio de serviços e atividades comunitárias.
Seja bem-vindo!
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Os Adultos Voluntários
O voluntário, seja escotista (que atua diretamente com os jovens) ou dirigente (que
trabalha na administração do grupo escoteiro), é o elo entre a teoria e a prática. É ele
quem incentiva e acompanha o desenvolvimento de cada jovem, quem prepara as
atividades de forma que os escoteiros se sintam motivados e desa ados. O adulto é a
ferramenta pela qual o Escotismo acontece, e que possibilita que o jovem seja o
protagonista e o foco de nosso Movimento.
Para efetuar o Registro Escoteiro, todos os voluntários precisam realizar o Curso de
Proteção Infantojuvenil. O processo de formação, em que o adulto se dedica a
conhecer mais profundamente cada Ramo, acontece no decorrer de sua vida
escoteira, sendo indispensável a realização de cursos e leituras.

Direitos e deveres dos pais ou responsáveis
São direitos dos pais e responsáveis:
• Ter seu filho participando do Movimento Escoteiro;
• Participar, com direito a voz e voto, votar e ser eleito, das Assembleias de Grupo;
• Fazer sugestões sobre o funcionamento do Grupo e participar do desenvolvimento
de projetos em seu benefício;
• Participar das reuniões de pais na seção de seu filho;
• Receber informações sobre a realização das atividades da seção escoteira de
seu lho;
• Receber a credencial escoteira de seu filho como associado da União dos
Escoteiros do Brasil, com direito a cobertura de seguro escoteiro nacional.

São deveres dos pais e responsáveis:
• Participar ativamente das reuniões da Assembleia de Grupo;
• Comparecer às reuniões de pais na seção escoteira de seu filho;
• Colaborar, dentro de suas possibilidades, das atividades desenvolvidas pelo
Grupo Escoteiro;
• Estimular seu filho no desenvolvimento da capacitação escoteira e na regular
frequência às atividades;
• Contribuir para que seu filho esteja em dia com as mensalidades definidas pelo
Grupo Escoteiro, preferencialmente pagando com seus próprios recursos.
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As despesas nanceiras do Grupo Escoteiro

• Mensalidade - para cobrir as despesas de manutenção do Grupo Escoteiro,
compra de material de atividades e reposição do material de campo, tornam-se
necessárias contribuições mensais dos seus associados. O valor da contribuição
mensal é de R$ 30, com desconto para pagamentos em dia e leva em
conta a nossa estrutura e a realidade nanceira de custos xos.
• Taxa de Registro Individual Anual - o Registro Individual é pago anualmente
à União dos Escoteiros do Brasil. O primeiro registro deve ser realizado no ato da
inscrição do jovem na Unidade Escoteira, sendo este renovado anualmente. A prática
do Escotismo só é permitida aos participantes que estiverem com Registro Individual
atualizado/ativo. Abaixo valores de registro para o ano de 2019.
Mês de Registro

Valor

Mês de Registro

Valor

MARÇO

R$ 112,00

AGOSTO

R$ 97,45

ABRIL

R$ 110,90

SETEMBRO

R$ 95,80

MAIO

R$ 105,20

OUTUBRO

R$ 94,75

JUNHO

R$ 104,20

NOVEMBRO

R$ 93,70

JULHO

R$ 99,10

DEZEMBRO

R$ 92,00

• Despesas com equipamentos e atividades - as despesas com equipamentos e
materiais para as atividades escoteiras podem ser de dois tipos:
Coletivo: normalmente são fornecidos pelo Grupo. São adquiridos com as
mensalidades pagas pelos associados. Ex: barraca, lonas, lanches comemorativos.
Individuais: são adquiridos pelos próprios associados para uso próprio. Ex: mochila,
saco de dormir, uniforme, etc.
DICA!
No caso dos uniformes, temos um baú com peças usadas em bom
estado para os jovens escolherem e usarem. É uma boa opção para
quem está com orçamento apertado.
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Como ajudar seu filho a ser um bom escoteiro

É importante participar e estar presente nos momentos significativos da vida
escoteira do seu filho. Algumas datas são importantes, como a Cerimônia de
Promessa e entregas de distintivos especiais.
Lembre que o Escotismo é um método educativo que pretende auxiliar na formação
integral do jovem e, para que isto aconteça, a participação da família é fundamental,
assim, num processo de parceria, conseguiremos atingir nosso propósito educativo.

Como você pode ajudar o Grupo Escoteiro
Na de nição de escotismo não aparece a palavra pais, no entanto, eles são
fundamentais para o nosso Movimento. São eles que levam os jovens para as
atividades, que colaboram nanceiramente com a manutenção do Grupo, que
trabalham no apoio às atividades e, felizmente, decidem ajudar ainda mais, tornandose escotistas ou dirigentes.

São inúmeras as maneiras pelas quais você pode colaborar com o Grupo Escoteiro:
Compareça ao “Conselho de Pais” e reuniões da Assembleia de Grupo;
Participe das festas e outras atividades para a família;
Seja voluntário na Unidade Escoteira, há sempre um local ou oportunidade em
que você pode ajudar!
Participe dos acampamentos e atividades, auxiliando nas equipes de preparo da
alimentação, de transporte, etc.
Participe dos grupos de WhatsApp dando seu feedback ao chefe da seção para que
as atividades quem cada vez melhor.

Pequeno dicionário de termos escoteiros
Alcateia: Seção que recebe as crianças entre 6,5 e 10 anos, chamados de Lobinhos
e Lobinhas, composta por no máximo 24 crianças, divididas em quatro equipes
chamadas Matilhas.
Assistente de seção: adulto voluntário que atua como membro da equipe de
escotistas da seção.
Chefe de seção: adulto voluntário que coordena a equipe de escotistas de uma
seção.
Clã Pioneiro: nome que recebe a seção integrada por rapazes e moças entre 18 e 21
anos.
Comissão Fiscal: equipe responsável por scalizar e orientar a diretoria em relação
à contabilidade do Grupo. É eleita em assembleia com mandato de 2 anos.
Dirigente: adulto voluntário (eleito ou nomeado) que compõe a Diretoria ou a
Comissão Fiscal do Grupo.
Escoteiro/a: quando utilizado de forma especíica, refere-se ao adolescente
participante do Movimento Escoteiro com idade entre 11 e 14 anos. Quando utilizado
de forma geral/ampla, refere-se a todo membro do Movimento Escoteiro.
Escotista: adulto voluntário que oferece apoio educativo, assegurando que o
propósito do Escotismo seja alcançado. Também conhecido como chefe.
Especialidades: Têm por objetivo fomentar a aquisição de conhecimento,
desenvolver aptidões naturais, motivar novos interesses e melhorar a autoestima.
Faixas etárias: são períodos de idade estabelecidos para efeitos metodológicos. O
Movimento é divido por Ramos, considerando a faixa etária dos membros.
Guia/ Sênior: adolescente participante do Movimento Escoteiro, com idade entre
15 e 17 anos.
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Grito de Grupo: grito de guerra que é cantado por todo o grupo em cerimônias:
Grupo, unido, que luta pra valer.
Não tem medo de nada e ajuda os outros a vencer.

Lei Escoteira: instrumento educativo por meio do qual se expressam, de maneira
compreensível para os jovens, os valores do Projeto Educativo Escoteiro. Os jovens
aderem à Lei por meio de sua Promessa.
Lema: frase que resume e relembra a “Promessa Escoteira”:
Lema do Lobinho/a: “Melhor Possível”
Lema do Escoteiro/a: “Sempre Alerta”
Lema do Sênior/Guia: “Sempre Alerta”
Lema do Pioneiro/a: “Servir”

Lobinho: criança participante do Movimento Escoteiro, com idade entre 6,5 e 10
anos.
Matilha: pequeno grupo formado por crianças que fazem parte de uma seção do
Ramo Lobinho. É coordenada pelo primo/a.
Monitor/a: jovem líder eleito diretamente por seus companheiros para coordenar o
trabalho da patrulha, nos Ramos Escoteiro e Sênior.
Patrulha: pequeno grupo formado por jovens, com identidade própria, que fazem
parte de uma tropa escoteira ou tropa sênior. É coordenada pelo monitor, com ajuda
do submonitor.
Pioneiro/a: jovem participante do Movimento Escoteiro, com idade entre 18 e 21
anos incompletos.
Primo/a: Lobinho/a eleito diretamente por seus companheiros para coordenar o
trabalho da matilha.
Promessa: elemento fundamental do Método Escoteiro, que consiste em um
compromisso livre e voluntário do jovem, ante si mesmo e os demais, para viver a
Lei Escoteira.
Promessa do Lobinho (adaptado a sua idade)
“Prometo fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus e
minha Pátria, obedecer à Lei do Lobinho e fazer todos os dias uma boa ação”.
Promessa Escoteira
“Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para
com Deus e minha Pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à
Lei Escoteira”.
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PAXTU: Antigamente chamado de SIGUE, é um sistema on-line via web em que os
pais tem acesso à todas as informações do grupo escoteiro, mantém atualizada a
cha cadastral e médica do jovem. É por esse sistema que os pais acessam as chas
de autorização para atividades externas e eventos. Solicite na secretaria o guia para
acessar e utilizar o sistema.
Máquina de Comer: kit para refeições composto por prato, talheres, caneca e um
pano de prato que geralmente, por praticidade, são acomodados em sacos ou
estojos.
Autorização: cha com informações sobre uma determinada atividade externa em
que o jovem irá participar. Deve ser entregue no prazo determinado pela diretoria
técnica do grupo e assinada pelos pais/responsáveis.
Segundo/a: Lobinho/a eleito diretamente por seus companheiros para auxiliar o
primo/a.
Sênior/Guia: Jovem participante do Movimento Escoteiro com idade entre 15 e 17
anos.
Tropa Escoteira: nome que recebe a seção integrada por escoteiros e escoteiras,
composta de no máximo 32 adolescentes, divididos em quatro patrulhas.
Tropa Sênior: nome que recebe a seção integrada por seniores e guias, que deve ser
composta de no máximo 24 adolescentes, divididos em quatro patrulhas.
Isenção do Registro: Destinado às famílias com baixa renda, procedimento
administrativo em que o jovem ganha isenção do registro anual e do pagamento das
mensalidades, conforme Regulamento do Grupo e Resoluções da UEB. Solicite
informações na secretaria do grupo.
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Contatos e Informações Gerais
Diretoria Executiva
Diretor Presidente:
Diretor Administrativo:
Diretor Financeiro:
Diretora Técnica:

Omar Zimmer Fº - (51) 99918-8377
Francisco Furasté - (51) 99304-6526
Guilherme Heuser - (51) 99137-5803
Renata Barbosa - (51) 99192-5756
Pagamentos

Financeiro

Aceitamos cartões de débito e crédito das
seguintes bandeiras:

GRUPO ESCOTEIRO NIMUENDAJU
CNPJ: 07.020.949-0001/00
Caixa Econômica Federal
Agência: 0436
CC: 2777-0
Oper: 03
Grupo de Pais no WhatsApp

Para facilitar a comunicação entre os chefes de seção e os pais/responsáveis, cada
seção tem um grupo no aplicativo que serve como importante meio de recados.
Usuários que quiserem usar o código QR para entrar no grupo usando um aparelho
Android precisarão usar um aplicativo leitor de códigos QR. Aqueles que estiverem
usando um iPhone poderão escanear o código usando o app de câmera do próprio
aparelho.

ALCATÉIA

TR. ESCOTEIRA

facebook.com/gen14rs
instagram.com/nimuendaju
www.gen14rs.com.br

TR. SÊNIOR

GRUPO ESCOTEIRO NIMUENDAJU
Avenida Coronel Marcos, 990. Pedra Redonda
Porto Alegre - RS
www.gen14rs.com.br

