
Regulamento



1. NATUREZA DO PRÊMIO
O prêmio Walter Dohme para Escotistas e Dirigentes e Instituições Parceiras,   que teve sua primeira edição realiza-
da em 2016, visa reconhecer os adultos voluntários do Movimento Escoteiro na Região Escoteira de São Paulo que 
contribuem de forma exemplar e efetiva para a correta aplicação do Programa Educativo e Método Escoteiro, bem 
como para a melhor administração de sua Unidade Escoteira Local, e também visa visibilizar instituições públicas 
e privadas que apoiam a prática do Escotismo em nível Local. Acreditamos que jovens que têm bons chefes e conse-
guem, por isto, viver a essência do Movimento Escoteiro em sua melhor prática, se tornam adultos melhor prepara-
dos para construir um mundo melhor, e que a nossa Organização precisa contar com o apoio do Poder Público e da 
iniciativa privada para que isto aconteça da melhor forma.

2. QUEM FOI WALTER DOHME?
O Chefe Walter Dohme ingressou no Movimento Escoteiro em 1961, onde foi membro juvenil, escotista, dirigente e 
formador. Como chefe, foi Insígnia de Madeira e diretor de diversos cursos de formação, nos nível Regional e Nacio-
nal. O chefe Walter sempre foi um exemplo de adulto para seus jovens, não só pela sua prática escoteira, mas 
também por suas ideias inovadoras. Chefe Walter tinha muitas habilidades, dentre elas, era escritor, ilustrador, 
ludo-educador, ecologista, e sempre será lembrado pela criação do personagem “Alertino, o escoteiro”, símbolo 
deste prêmio. Chefe Walter Dohme faleceu em 2015, deixando um grande legado, dentro e fora do Escotismo.

3. OBJETIVO E PERFIL DOS PARTICIPANTES
O Prêmio Walter Dohme foi criado para reconhecer escotistas e dirigentes do Movimento Escoteiro na Região Esco-
teira de São Paulo que desenvolvem semanalmente projetos e atividades inovadoras com suas Seções e para suas 
Unidades Escoteiras Locais, e instituições que apoiam cotidianamente a prática do Escotismo nessas Unidades. 

4. INSCRIÇÕES
As inscrições para o Prêmio devem ser realizadas a partir da 0h de 1º de março de 2017 até às 23h59 de 30 de abril 
de 2017, horário de Brasília. É condição obrigatória para a participação no Prêmio o preenchimento completo do 
formulário de inscrição eletrônico da respectiva categoria, disponível em https://goo.gl/Ky4KpG 
As inscrições de escotistas, dirigentes e instituições parceiras ao Prêmio  devem ser realizadas pela Unidade Esco-
teira Local a qual o (a) escotista/dirigente/instituição parceira está vinculado (a), validada pelo seu respectivo 
Diretor Presidente/responsável legal.   Dos inscritos, os Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo pressupõem a 
autorização de divulgação das inscrições participantes, dos seus respectivos projetos, bem como a cessão do direito 
de uso de voz e da imagem dos presentes na cerimônia de premiação. Está vetada a participação de escotistas e 
dirigentes que não estão devidamente registrados nos Escoteiros do Brasil no ano vigente, na categoria em que 
estão concorrendo.

5. CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
CATEGORIA QUEM PODE PARTICIPAR
Escotista Ramo Lobinho
Escotistas registrados no ano de 2017 nos Escoteiros do Brasil na categoria: Escotista Ramo Lobinho
Escotista Ramo Escoteiro
Escotistas registrados no ano de 2017 nos Escoteiros do Brasil na categoria: Escotista Ramo Escoteiro
Escotista Ramo Sênior
Escotistas registrados no ano de 2017 nos Escoteiros do Brasil na categoria: Escotista Ramo Sênior
Escotista Ramo Pioneiro
Escotistas registrados no ano de 2017 nos Escoteiros do Brasil na categoria: Escotista Ramo Pioneiro
Dirigente
Dirigentes registrados no ano de 2017 nos Escoteiros do Brasil na categoria: Dirigente
Instituição parceira
Instituições públicas ou privadas que apoiam o desenvolvimento da prática do Escotismo por alguma Unidade Esco-
teira Local
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6. COMO PARTICIPAR?

6.1. Para a participação de escotistas, dirigentes e instituições parceiras ao Prêmio, a Unidade Escoteira Local 
(Grupo Escoteiro/Seção Autônoma) deverá atender aos seguintes critérios:
a) reconhecer os escotistas ou dirigentes que desenvolveram ao longo do último ano um trabalho exemplar dentro 
de sua Seção ou Diretoria, contribuindo de forma inovadora e efetiva para a correta aplicação do Programa e Método 
Escoteiro, bem como para o desenvolvimento, crescimento e excelência na gestão da Unidade Escoteira Local, e 
instituições públicas ou privadas que tenham apoiado a prática do Escotismo pela Unidade Escoteira Local, seja na 
cessão de uso de espaço para sede, manutenção financeira e patrimonial, subsídios para a realização de suas ativi-
dades, gestão institucional, etc;
b) preencher um formulário de inscrição para cada escotista, dirigente  ou instituição parceira concorrente;
c) as indicações ao Prêmio só poderão ser realizadas pela Unidade Escoteira Local, via preenchimento do formulário 
de inscrição, devidamente validada pelo Diretor Presidente/responsável legal da Unidade Escoteira Local. Não serão 
aceitas indicações feitas por Distritos Escoteiros ou por Coordenação, Comissão ou Diretoria Regional;
d) é limitada a cada Unidade Escoteira Local a inscrição de apenas um escotista/dirigente/instituição parceira às 
respectivas categorias do Prêmio;
e) a inscrição no Prêmio para escotistas e dirigentes, em suas respectivas categorias, e instituições parceiras é 
gratuita.

6.2. Caberá à Diretoria dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo:
a) receber, conferir e validar as inscrições recebidas no período previsto no cronograma;
b) constituir uma Comissão Julgadora para cada uma das categorias do Prêmio, envolvendo escotistas e dirigentes 
atuantes de notável saber nos Ramos/Linha respectiva, membros da Diretoria Regional e do Escritório Regional;
c) encaminhar as inscrições, e seus anexos, às Comissões Julgadoras constituídas de cada categoria, para a devida 
apreciação da concorrência ao Prêmio e julgamento do mérito;
d) divulgar nas mídias da Região Escoteira de São Paulo, após a divulgação oficial dos resultados dos vencedores 
de cada categoria, os nomes dos membros das Comissões Julgadoras para cada uma das categorias ao Prêmio;
e) produzir e entregar o troféu/certificado para cada um dos vencedores das categorias do Prêmio;
f) organizar e executar o cerimonial de entrega do Prêmio Walter Dohme.

7. CRONOGRAMA
DATA AÇÃO
25/02/2017  Divulgação do regulamento do Prêmio Walter Dohme
1º/03/2017 a 30/04/2017 Período de inscrições
30/06/2017 Divulgação dos finalistas de cada categoria do Prêmio
29/07/2017 Cerimônia de Premiação/Divulgação oficial dos vencedores do Prêmio Walter Dohme 

8. DA ESCOLHA DOS VENCEDORES – CATEGORIAS “ESCOTISTA/DIRIGENTE”
As inscrições realizadas serão disponibilizadas às Comissões Julgadoras de cada categoria. Pela Comissão Julgadora 
de cada categoria, serão escolhidos dois finalistas e um vencedor (dentre os dois finalistas) de cada categoria do 
Prêmio. 
Os critérios para escolha do vencedor de cada categoria do Prêmio serão:
- Atuação direta na Seção ou Diretoria do Grupo Escoteiro no último ano, e participação em eventos regionais, 
especialmente de formação da sua área de atuação;
- Inovações na aplicação do Programa Educativo, Método Escoteiro e/ou na Administração da Unidade Escoteira 
Local; e
- Envolvimento com a Comunidade do entorno da sua Unidade Escoteira Local.
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9. DA ESCOLHA DOS VENCEDORES – CATEGORIA “INSTITUIÇÃO PARCEIRA”
As inscrições realizadas serão disponibilizadas à Comissão Julgadora da categoria “Instituição Parceira”. Por esta 
Comissão Julgadora, serão escolhidas duas instituições finalistas e uma vencedora (dentre as duas finalistas). 
Os critérios para escolha da Instituição Parceira serão:
- Grau da parceria com o Movimento Escoteiro;
- Anos de parceria com a (s) Unidade (s) Escoteira (s) Local (is) apoiada (s);
- Impacto social na comunidade do entorno da Unidade Escoteira Local, devido à parceria estabelecida.

10. DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO
A premiação será entregue durante o Congresso Regional Escoteiro 2017.  Os finalistas de cada categoria deverão 
estar presentes no dia da cerimônia de entrega do Prêmio para fazer jus ao mesmo.
Seguindo os critérios de avaliação, a Comissão Julgadora de cada categoria selecionará apenas um vencedor em 
cada categoria do Prêmio. O vencedor será reconhecido com um Troféu do Prêmio Walter Dohme para Escotistas e 
Dirigentes e Instituições Parceiras, que tem como símbolo a imagem do “Alertino”, criado pelo Chefe Walter Dohme. 
Ao finalista de cada categoria que não for consagrado vencedor, será entregue, posteriormente, um Elogio Regional.
As imagens da premiação serão divulgadas através das mídias da Região Escoteira de São Paulo. 

11. CASOS OMISSOS
Todas as situações não contempladas neste Regulamento serão discutidas caso a caso pela Diretoria dos Escoteiros 
do Brasil – Região de São Paulo.
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do 
Brasil através do e-mail gestaoadultos@escoteirossp.org.br ou pelo telefone (11) 3154-5500.

ANEXO 
MEMORIAL DE VENCEDORES DO PRÊMIO WALTER DOHME
Edição 2016
Escotista Ramo Lobinho:
Elizabete de Andrade Gonçalves (Grupo Escoteiro Lobo Guará 331/SP)
Escotista Ramo Escoteiro:
Eduardo Goes Marques Rosa (Grupo Escoteiro Cruz Azul de Campinas 92/SP)
Escotista Ramo Sênior:
Renato Francisco Carvalho do Rosário (Grupo Escoteiro Pedra Grande 74/SP)
Escotista Ramo Pioneiro:
Eric Yugo Takiy (Grupo Escoteiro Caramuru 26/SP)
Dirigente:
Ana Paula Marchi Rosa Simões (Grupo Escoteiro Cruz Azul de Campinas 92/SP)
Instituição Parceira:
Colégio Guilherme Dumont Villares (indicado pelo Grupo Escoteiro Dumont Villares 380/SP)
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