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Sejam muito bem-vindos à família Tiradentes !!! 
 
Através deste Manual, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas 
comuns e que sempre surgem ao longo desta jornada... 

 
Entender o que é o movimento escoteiro sua origem, seu propósito, método e suas 
práticas. 
 
Quando um jovem ingressa no Grupo Escoteiro Tiradentes 107- SP, 
sua família precisa estar ciente da filosofia do movimento, nosso método e postura. 
A família terá a oportunidade de seguir conosco, juntos, um caminho que 
proporciona o desenvolvimento do ser humano e oferece a possibilidade de 
dedicarmos nosso tempo e nossas habilidades para fazermos outras pessoas 
felizes. 
 
A colaboração de cada um, pai, mãe, tio, avô, avó, enfim; sua, é sim 
fundamental para o desenvolvimento de todos! 
Afinal, como diz o ditado: “não há sábio que não possa aprender, nem tão 
pouco aprendiz que não tenha nada a ensinar ao outro.” Todos temos 
algo a aprender ainda na vida, e sempre teremos.  
 

De nada adianta falarmos e praticarmos um estilo de vida e educação se em outros 
contextos o jovem não aprimora estas competências e habilidades. A educação 
segundo Freire é um processo contínuo e ininterrupto que precisa sim do apoio da 
família. Por isso é preciso entender e engajar-se no processo. 
Além do evidente benefício aos jovens, esta atitude proporciona aos pais uma 

agradável convivência, onde é possível aprender e ensinar, compartilhar 

experiências e ao mesmo tempo acompanhar de perto o desenvolvimento dos 

filhos. Ver o sorriso faceiro do jovem de ter passado em uma ponte de corda ou ter 

construído uma “biga”, ou ter conseguido aprender um nó direito, ou ainda hastear 

a Bandeira nacional, são momentos únicos, mágicos que você, tenho certeza 

desejará ter na  

memória. 

 

Baden Powell , o fundador do escotismo, no início 

do século XX viveu em uma época cujo pensamento 

educacional aflorou na perspectiva de que as pessoas 

aprendem melhor ao realizar tarefas, o aprender 

fazendo, aprender pelo exemplo dado nas ações do 

outro não apenas pelo seu discurso.  Assim não 

adianta falar não fume e fumar. 

 

 “Nao existe ensino melhor que o exemplo.” 

 



 
 
 
O que é um Grupo Escoteiro? 
 
Muito mais do que uma Organização Não Governamental privada de 

finalidade educacional e social, um Grupo Escoteiro representa um ambiente 

saudável, estimulante e desafiante para o desenvolvimento pessoal dos 

jovens e adultos, proporcionando atividades atraentes e educativas, 

adequadas às diferentes faixas etárias. Todos somos voluntários, fazemos o 

que fazemos porque gostamos, sabemos e aprendemos, queremos e nos 

sentimos bem praticando o escotismo. Nenhum chefe ou diretor recebe 

qualquer tipo de remuneração por seu trabalho como escotista. Nem tão 

pouco poderia recebê-lo. 

 

 
  



Como funciona o grupo escoteiro? 
Um grupo escoteiro tem um Diretor Presidente, um Tesoureiro ou também 
chamado de Diretor Financeiro e um Diretor Técnico. 
Há ainda um conselho fiscal que tem por função averiguar e acompanhar a 
gestão para garantir a integridade da gestão na parte financeira e jurídica. 
Por fim temos o conselho de pais que é formado por pais de crianças e 
jovens que são membros do grupo escoteiro. 
  
Eles regem o grupo que é dividido em sessões. Cada sessão é composta por 
chefes e jovens de uma determinada faixa etária e nível de desenvolvimento 
cognitivo. 
Para cada faixa etária há um programa educacional proposto no escotismo. 
A saber: 

 
LOBINHOS – crianças dos 6,5 aos 11 anos. As crianças no 
máximo de 24 formam uma “alcateia” de lobinhos. São 
divididas em grupos menores de até 6 elementos denominada 
de “matilha”. Uma matilha recebe o nome de cor do pelo de 
um lobo: branco marrom etc.. Cada matilha terá uma criança 

que será designada pelas demais de seu grupinho como líder naquele ciclo 
(4 ou 6 meses) este líder recebe o nome de “primo”, e o vice-líder recebe a 
designação de “segundo”. Atualmente o Tiradentes possui três alcateias – 
uma no período matutino (chamada: Seeonee) e duas no vespertino 
(chamadas: Filhos de Raksha e Bageera). 
 

ESCOTEIROS - jovens de 11 à 15 anos. Estes jovens de no 
máximo 24 elementos formam uma “TROPA ESCOTEIRA”. 
Cada tropa é composta por grupos menores de em média 6 
jovens que se chamam “patrulhas” e carregam uma 
bandeirola com um animal como símbolo. Assim temos as 
patrulhas como Falcão, Águia, Panda, Leão, etc...Cada patrulha 

tem um líder entre os jovens e este recebe a designação de “monitor” e um 
vice-líder que assume o comando no caso da ausência do líder , ele é 
chamado “sub-monitor”. Atualmente o Tiradentes conta com duas tropas, a 
saber: matutino a TROPA JÚNIOR e vespertino a TROPA IMPISA. 
 

Sênior – jovens de 15 a 18 anos compõe esta sessão. O foco 
aqui é na aventura, na vida ao ar livre, bem como nas 
responsabilidades que esta liberdade pressupõe. A TROPA 
Sênior no Tiradentes se chama “Marechal Rondon” e tem 
suas atividades no período vespertino. Ela também é dividia 
em grupos chamados de “patrulhas” composta de 6 jovens, 

em média, tendo um líder denominado “monitor”, um vice-líder “sub-
monitor” e demais elementos da patrulha. Também tem bandeirolas. 
 



Pioneiros – jovens de 18 a 21 anos. Esta sessão é o ultimo 
estágio que prepara o jovem já para suas atribuições na 
vida adulta, assumir compromissos, entender o peso das 
responsabilidades, sociais, familiares, emprego. Os 
pioneiros são o olhar final que todo menino de 6.5 anos 
tem ao ver o grupo, ele é o ponto de estímulo, o herói que 
chegou lá. Como exemplo, sua postura, atitude e 

comunicação inspiram os demais ramos/sessões. Eles são acompanhados 
por um adulto que coordena e auxilia-os no seu trajeto de aprendizado, este 
é o “MESTRE” e não mais chefe escoteiro. Mas a autonomia e a capacidade de 
fazer escolhas faz com que tenham uma autonomia maior sobre suas 
atividades, propostas de passeios e trabalhos no grupo escoteiro. 
 
APERTO DE MÃO: 
Você já deve ter reparado que estes tais 
de escoteiros tem algo diferente. 
Apertam a mão com a mão esquerda e 
não como tradicionalmente ocorre na 
sociedade, com a direita. Sim usamos a 
mão esquerda e entrelaçamos o dedo 
mindinho.  
Mas por quê? 
Tudo no escotismo tem um simbolismo, um significado, desde o 
cumprimento à saudação dos dedos na testa. 

No caso do aperto de mão é porque Baden 
Powell o fundador do movimento ao visitar a 
África havia sido convidado uma tarde para 
visitar uma tribo local, e lá a mão que 
carrega o escudo, que protege o corpo contra 
o mal, contra uma pessoa em quem não 
confiamos é a esquerda, então abrir a 
guarda, dar a mão do escudo é um símbolo 
de confiança neste outro ser, como quem se 
abre de coração para o outro. Os dedos 
entrelaçado mostra a união fraternal 
escoteira. 

 
  



Nossa missão: 
 
 “Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e 
jovens por meio do Método Escoteiro, para a vivência e 
exercício da cidadania e construção de um mundo melhor, 
praticando o bem pensando além de si, mas na pátria e no 
mundo que deseja coexistir e habitar”. 

 

Nossa Visão: 

“Ser referência em Escotismo no 9º distrito e na Região SP, por 

seu método de desenvolvimento integral de crianças e jovens 

que os leva a desempenhar papel relevante na construção de 

uma sociedade justa, fraterna e solidária, orientados por 

adultos capacitados e comprometidos com os valores 

pregados pelo escotismo.” 

 

Nossos Valores: 

 Diálogo aberto e sincero 

 Ética em todas as ações e relações; 

 Participação e transparência na gestão da organização e 

dos recursos; 

 Valorização do trabalho em equipe; 

 Respeito à diversidade humana e defesa de iguais 

oportunidades de acesso à educação e inserção social; 

  



As Atividades do Grupo Tiradentes 107 - SP 
 

No Grupo Escoteiro Tiradentes, as reuniões são semanais, 

ocorrendo normalmente aos sábados, das 9h30min às 12h30min ( 3 horas 

de duração) e ainda no período da tarde das 14h00min às 17h (3 horas de 

duração). 

 A pontualidade é um item extremamente importante!  

Isso porque como todo grupo temos que saldar a bandeira fazer cerimônias 

e elas precisam acontecer no início e termino das atividades e a presença 

dos membros do grupo é vital para a realização destas cerimônias. 

Imagine que seu filho será agraciado com uma especialidade ou um 

distintivo de honra; ele irá desejar que todos estejam ali para saldá-lo e 

assistirem sua conquista, celebrarem sua vitória pessoal. Da mesma forma 

cada jovem terá o mesmo desejo. Respeitar o próximo como a ti mesmo. Este 

é o princípio aqui. 

 

Em nossas atividades, a segurança dos jovens está sempre em  

primeiro lugar! 

No escotismo, os jovens aprendem através da prática, isso envolve algumas 

vezes jogos, brincadeiras, desafios, com colaboração e por vezes com 

disputa/competição sadia sempre convivendo com outros jovens de sua 

faixa etária, sua sessão (lobinhos, escoteiros, seniores ou pioneiros). 

Mas ralar o joelho, o cotovelo ou escoriações leves sim fazem parte do 

processo, como fariam em uma partida de futebol, basquete ou vôlei; ou em 

alguma pratica esportiva ou campestre qualquer. Não desejamos e claro, nos 

esforçamos por evita-las, mas temos que passar esta noção básica para 

preparar o espírito dos responsáveis.  

Portanto, novamente, a importância dos olhos a acompanhamento da família 

no movimento, para entender a função de cada jogo ou brincadeira proposto 

para eles. Como as coisas acontecem e porquê. Nada acontece sem objetivo 

claro e definido em princípios e método escoteiro. Não é só um jogo de 

“barra-manteiga” , mas uma atividade de integração, não é uma simples 

canção mas o aprimoramento de uma competência de socialização. 

Estas atividades são organizadas pelos “chefes de sessão” que dividem os 

jovens em equipes (matilhas: para lobinhos e patrulhas: no caso de 

escoteiros e seniores), onde exercitam a liderança, a cooperação e o espírito 

de equipe. 

 

O escotismo é um movimento organizado e praticado mundialmente. Nosso 



Grupo procura participar de atividades com escoteiros de outras cidades, 

estados e países, promovendo o contato com jovens de outras culturas, 

fortalecendo a fraternidade escoteira e o respeito à diversidade. 

 

Há ainda acampamentos, acantonamentos, jornadas e excursões organizadas 

em feriados, finais de semana ou férias escolares. Mas estas serão tratadas a 

seguir em “Atividades Externas”. Eventualmente, realizamos festas nos 

sábados à noite e durante o domingo. (quando a família permite) 

 

Atividades Externas 
A participação nas atividades externas é fundamental para o 

desenvolvimento dos jovens. Nelas ocorre maior interação entre eles e entre 

os jovens e os chefes, proporcionando um aumento na confiança e no 

aprendizado, fortalecendo as relações de amizade e respeito. 

Solicitamos às famílias que considerem prioritária a participação de seus 

filhos nessas atividades! 

 

Os lobinhos acantonam (viajam, mas, dormem em casas cosntruídas de 

alvenaria) no mínimo 1 ou 2 vezes por ano, e acampam (viajam e dormem 

nas barracas) mais 1 ou 2 vezes por ano.  Já os maiores como: escoteiros, 

seniores, guias e pioneiros, costumam acampar muito mais, inclusive 

participando de acampamentos com escoteiros de outros grupos, seja a nível 

regional, nacional e até mesmo internacional. 

Os grandes encontros escoteiros são denominados no linguajar escoteiro 

pelo termo “Jamboree”, que em linguagem africana, significa “Encontro dos 

Povos”. 

 

TODA E QUAQUER ATIVIDADE EXTERNA SÓ PODE SEGUIR COM O JOVEM 

SE O MESMO APRESENTAR A CARTA ASSINADA PELOS PAIS, ATORIZANDO-

O A PARTICIPAR, E ESTA DEVE SER FEITA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA 

DE 7 DIAS.  

 

Portanto, caso o jovem alegue ... “vou sair com os escoteiros”, e não lhe 

trouxe carta alguma para assinar, chame-o para conversar.. uma longa 

conversa. 

 

IMPORTANTE: Antes de levar os jovens para uma atividade externa a chefia 

do grupo sempre avalia riscos, visita o local e analisa tecnicamente as 

instalações, procura checar medidas de segurança e de emergência caso seja 



necessário. O chefe de sessão sempre se comunica com a polícia e corpo de 

bombeiro por exemplo. 

 

 

“Acampar ou Acantonar é um dos pontos altos do Escotismo, o que mais atrai o 

jovem, e é a oportunidade para ensinar-lhes a confiança em si e o espírito de 

iniciativa, além de proporcionar-lhes o fortalecimento da saúde. 

Alguns pais, por nunca terem experimentado pessoalmente a vida do acampamento 

olham com desconfiança para essa atividade de campo, provavelmente pensando que 

será muito árdua e arriscada para seus filhos. Mas quando vêem seus garotos, na 

volta exalando saúde e felicidade, mostrando evidentes progressos morais na atitude 

varonil e no espírito de camaradagem e sociabilidade, não podem deixar de apreciar 

os benefícios colhidos nesta atividade longe de casa. 

Espero, pois, sinceramente, que não ponham nenhum obstáculo ou impedimento aos 

desejos dos jovens de passarem suas férias ou dias de folgas da forma que ora 

sugerimos.” 

 

Lord Baden-Powell Of Gilwell 

Fundador do Movimento Escoteiro Mundial 

 

 

O Papel dos Pais no Escotismo 

 
Ao contrario do que possa parecer, muitos chefes,, começaram trazendo seus 

filhos e filhas nas atividades e nada queriam além de ajudar no que fosse 

necessário o chefe que ali estava correndo para aplicar as atividades. Os pais 

têm papel fundamental dentro do Escotismo. São os principais parceiros no 

processo educativo escoteiro, não apenas garantindo a manutenção da 

estrutura física e a arrecadação de recursos para o financiamento das 

atividades escoteiras. Mas apoiando, entendendo e co-educando dentro da 

mesma filosofia seu jovem em outros espaços fora do grupo escoteiro. 

Novamente educação é um processo contínuo. Aquilo que afirmamos no 

grupo a criança ou jovem precisa também enxergar em outros espaços. 

Enquanto os chefes escoteiros (também chamados de escotistas) criam o 

estímulo e as oportunidades, os pais devem encorajar as suas iniciativas 

fornecendo os recursos materiais e humanos, acompanhando o 

cumprimento das competências que fazem parte do método escoteiro de 

desenvolvimento do jovem. 

Muitos pais interessados em participar mais diretamente das atividades, 

para que possam estar em contato com os jovens, tornam-se educadores 



escoteiros e passam a integrar a Chefia. Outros podem integrar equipes de 

trabalho assumindo até mesmo cargos na diretoria do Grupo Escoteiro. 

 

 

Como participar? 
Os pais podem atuar diretamente na administração do grupo trabalhando na 

secretaria, na tesouraria, no caixa, na cantina, na manutenção estrutural, na 

arrecadação de fundos, na cozinha e em outros setores que se façam 

necessários, sempre de acordo com suas habilidades, interesses e 

disponibilidade. Mas, o principal é tentar participar de todos os eventos do 

grupo, onde se requer uma dedicação mais concentrada de trabalho. 

Temos também uma escala em nossa cantina, que funciona em todos os 

sábados para alimentar os jovens e suas famílias ao final do dia. É uma 

oportunidade de integração com outras famílias, de aprender novas receitas 

e de colaborar para as atividades do Grupo. 
 

Solicitamos a todos que se inscrevam no mínimo em dois sábados por 

ano, mas se houver disponibilidade de ajudar em outras ocasiões, 

serão muito bem-vindos! Assim, ninguém fica sobrecarregado! 

 

Sempre que possível, os pais se organizam junto com a chefia  para oferecer 

atividades que promovam a integração e o desenvolvimento de todos: 

oficinas, cursos, palestras e mutirões.  

Se você tiver algum conhecimento que possa compartilhar com os outros, 

ofereça-o através de uma dessas atividades. 

 

Os Eventos 
Os eventos realizados pelo Grupo Escoteiro Tiradentes têm os objetivos de 
angariar fundos, contribuir com a comunidade e promover o congraçamento 
das famílias. 

 

Participação nos Eventos de terceiros 

 
Os eventos têm como função principal, arrecadar fundos para custear os 

gastos do Grupo Escoteiro. Integrar os jovens e as famílias. 

 

  Compra de materiais (barracas, ferramentas, cordas, utensílios etc.) 

 Curso de formação dos Chefes 



 Compra de Distintivos e Literatura Escoteira 

 Manutenção da Sede 

 Despesas da chefia nas atividades 

 

Além disso, o dinheiro arrecadado serve para subsidiar as viagens realizadas 
pelos jovens. Eventos especiais são realizados com o objetivo principal de 
arrecadar fundos para financiar atividades de grande porte (ex.: Jamborees – 
Grandes encontros de escoteiros e Grandes Acampamentos). 
 
 

 
Festas Abertas promovidas pelo G.E. Tiradentes 107 
 
Desvinculado de qualquer outra organização, o Grupo Tiradentes depende 
entre outras fontes de suas festas e da generosidade de seus membros 
(doações). 
Para obter os recursos que sustentam as atividades escoteiras. 
Nossa maior festa, a de Confraternização, acontece no meio do ano, com 
barracas de comes e bebes, além de diversões para as crianças. Nossa festa 
junina da Solidariedade. Temos também atrações musicais e sorteio de 
brindes e prêmios. São montadas equipes de trabalho para cada setor, 
coordenadas por um grupo de pais responsáveis pela organização geral da 
festa. Cada equipe tem um coordenador que é responsável pela convocação e 
distribuição de tarefas. 
 

 
VOLUNTÁRIOS: 
 
São voluntários que tem o papel de educadores dos jovens dentro do Grupo 
Escoteiro. Juntamente com os jovens, planejam as atividades que irão 
desenvolver a liderança, a sociabilidade, a cidadania, a espiritualidade, a 
assertividade e a autonomia entre outros aspectos de sua educação. 

 
 
Escotistas ou Chefes Escoteiros 
Orientam os passos dos jovens, ajudando-os em seu processo de 
autodesenvolvimento. Os adultos interessados em se tornar escotistas 
devem participar de cursos oferecidos pela UEB – União dos Escoteiros do 
Brasil e serem avaliados pela diretoria de um grupo escoteiro. 
Se você desejar conhecer melhor nossos chefes, nosso site tema ficha com a 
minuta curricular de cada um dos chefes. Mas seria legal podermos inserir 
seu nome e foto lá conosco.  



Você pode conhecer os passos para se tornar um escotista/chefe, para isso 
converse com os chefes escoteiros do seu filho(a). O trabalho é voluntário, 
mas todas as despesas de participação dos escotistas em cursos e viagens 
escoteiras - acompanhando os jovens nas atividades - são custeadas pelo 
grupo escoteiro. 

 
Diretores e Coordenadores 
Pais e ou escotistas que desejarem fazer seu melhor possível, servindo de 
forma mais dedicada ao grupo escoteiro, podem assumir funções em nossa 
diretoria ou na coordenação de eventos ou comissões. Vejam no final deste 
manual as diversas diretorias em que qualquer um pode contribuir. Para 
isso, basta ter uma conversa com a nossa diretoria (presidente, financeiro e 
técnica) para tentar encontra o melhor lugar em que seus talentos ou sua 
vontade possa fazer a diferença. 
 
 
 

Roteiro para os Pais Novos: 
Inscrição da família 

Para efeitos legais, devem-se fornecer dados completos para  cadastro das 
famílias e iniciar o processo de registro na UEB (União dos Escoteiros do 
Brasil). Em cada ano, cada jovem deve pagar uma anuidade para a UEB para 
receber a carteira escoteira e o distintivo de registro que será costurado em 
seu uniforme.  
A carteira escoteira oferece seguro contra acidentes e diversas vantagens 
comerciais, como descontos na compra de produtos nas empresas parceiras 
da UEB, listadas no site nacional da UEB. 
 
Para participar das atividades escoteiras, é imprescindível que a família 
providencie o registro do seu filho junto à secretaria do grupo e a 
inclusão no SIGUE – Sistema de Informações e Gerenciamento de Unidades 
Escoteiras. 
SEM REGISTRO NÂO É PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 
APÓS O PERIODO DE EXPERIÊNCIA. 
(para ser discutido em assembleia) 
 
CUSTOS: 
Anuidade: UEB + Seguro: A anuidade é um valor arrecadado pela 
União dos Escoteiros do Brasil (UEB) que permite oficialmente, ao jovem 
e o adulto (escotista), fazer parte do movimento escoteiro. Ela custa uma 
média de 95 reais por ano. Existe um pacote com desconto liberado pela 
UEB todo ano no mês de dezembro, um desconto considerável de 30% 
em média. Este ano (2015/2016) o pacote tem o custo de R$ 80. 
 
GRUPO: Matrícula & Mensalidade 



Após um mês de experiência, sem ter investido em uniforme ou vestuário 
(recomendamos apenas a aquisição de uma camiseta do nosso grupo), caso a 
família esteja decidida a fazer parte do nosso Grupo Escoteiro, é necessário 
realizar o registro na UEB, taxa anual já mencionada de R$ 95,00 (para 
2016). Além da UEB e da mensalidade de R$ 30,00 existe uma taxa de 
enxoval para cobrir custos de distintivos e peças conferidas ao ingressante, 
como distintivos, insígnias, anel e lenço escoteiro que o jovem receberá ao 
longo de sua vida escoteira. Esta taxa é de R$ 50,00 que é dividida em 
parcelas de R$5,00 ao longo do primeiro ano de escotismo do jovem.  
Feita a matrícula, a família irá optar se deseja ajudar no grupo escoteiro 
voluntariamente ou se apenas o(a) criança irá participar ativamente. Se os 
pais desejarem ajudar voluntariamente precisarão assinar um termo de 
voluntariado onde consta exatamente os serviços eles ajudarão no grupo 
para efeitos jurídicos evitando processos trabalhistas. Estes pais serão 
nomeados então sócios beneméritos. Sócios beneméritos não tem 
obrigações financeiras para com a entidade. Doam seu esforço e trabalho, e 
voluntariamente o que julgarem pertinente doar. 
 
Conforme decisão em assembleia de associados no dia 20 de fevereiro de 
2016, a mensalidade será recebida até o dia 10 de cada mês, sendo a 
mensalidade no valor de R$ 30,00.  Sócios beneméritos têm 20% de 
desconto na mensalidade de membros juvenis da qual sejam responsáveis 
por descendência paternal. (filho, filha, ou neto, neta). Deste modo filhos ou 
netos de sócios beneméritos (voluntários) tem a mensalidade fixada em R$ 
24,00. 
 
Esse valor é destinado exclusivamente às despesas gerais do grupo 
escoteiro, como contas, impostos e taxas, aluguel da sede, etc.. Há ainda a 
possibilidade de usarmos parcialmente os recursos do grupo para custeio de  
atividades externas do grupo como um todo.  
 Mas lembre-se para todas essas atividades é necessário que os responsáveis 
assinem uma autorização específica de participação. 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL 
 
Nosso estatuto assim como o proposto pela UEB, reitera que a força do 
grupo escoteiro e instrumento principal de deliberação e tomada de decisão 
é a Assembleia geral de pais e associados. Ela decide o que o Grupo irá ou 
não fazer, defere ou indefere as propostas do plano criado pela diretoria e 
chefes de sessão.  
Há anualmente duas assembleias ordinárias e o número de assembleias 
extraordinárias que forem necessárias. 
Sendo a primeira ordinária realizada em fevereiro de cada ano, no início das 
atividades do calendário e uma no encerramento das atividades anuais. 



 

Uniforme ou Vestuário Escoteiro 
Pode ser adquirido na loja escoteira (Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 - 3º 
andar – República - telefone: 3237-1588) ou ser encomendado no próprio 
Grupo também podendo ser feito sob medida por uma de nossas mães. O 
uniforme ou vestuário completo, com camisa, bermuda, boné (para 
lobinhos), meião cinza e cinto custam em média cerca de R$ 150,00. 

 
A camiseta amarela do Grupo é fundamental para identificarmos os lobinhos 
durante as atividades. Em ocasiões especiais usamos ainda uma manta 
(similar a um poncho), onde os jovens vão costurando os distintivos que  
recebem ao longo de sua vida escoteira. Tanto a camiseta como a manta  
podem ser adquiridas no grupo. 

 



 
Material Pessoal para Atividades Externas: 

O material individual como mochilas, saco de dormir, isolante térmico, 
lanterna, embornal (saco contendo prato, talheres, caneca e pano de prato), 
necessaire (com material de higiene: escova, pasta e fio/fita dental, 
sabonete, xampu e escova de cabelo/pente), são alguns dos equipamentos 
necessários para uma viagem escoteira. 
 
IMPORTANTE: 
Todo material individual deve estar sempre identificado com o nome e 
sobrenome do jovem! Recomenda-se investir em materiais de baixo custo, 
com exceção do saco de dormir e isolante térmico, cuja qualidade afetará 
diretamente no repouso e na saúde do jovem. Consulte os chefes quando for 
adquirir qualquer um desses materiais. 
 

Mantenha-se informado! 
Para manter-se atualizado sobre qualquer informação divulgada pela 
diretoria e pela chefia do nosso Grupo, temos diversos canais de 
comunicação: 
 
Página Oficial: 
Páginas no Facebook: 
 
 
 
 

UEB paulista: 

http://www.escotismo.org.br 
 
UEB nacional: 

http://www.escoteiros.org 
 
SIGUE Jovem: 

http://sigue.escoteiros.org.br/siguejovem/index.jsp 
 
 

http://www.escotismo.org.br/
http://www.escoteiros.org/
http://sigue.escoteiros.org.br/siguejovem/index.jsp

