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CARTA-COMPROMISSO 

Nós, escotistas e dirigentes da Região Escoteira de São Paulo, reunidos no Congresso 

Regional Escoteiro 2017, nos dias 29 e 30 de julho, no Teatro FECAP, em São Paulo-

capital, identificamos que para melhor aplicarmos o programa educativo dos Escoteiros 

do Brasil, por meio do método escoteiro, no cumprimento de nossa missão de educar 

jovens para a vida, e melhor gerir as Unidades Escoteiras Locais, onde realmente a prática 

do Escotismo acontece, precisamos e nos comprometemos a: 

 

1. Criar e ampliar cartilhas de atividades escoteiras sobre diversidades; 

2. Fazer uma revisão geral da grade dos cursos de formação, adequando-as às 

necessidades atuais de capacitação dos escotistas e dirigentes; 

3. Buscar parcerias com especialistas (psicologia, psicopedagogia, administração, 

etc.) para apoiar as Unidades Escoteiras Locais; 

4. Criar um caderno de encargos para escotistas e dirigentes (em seus diferentes 

níveis) em que fique claro o perfil desejado, as atribuições e responsabilidades de 

cada um;  

5. Criar um manual de boas práticas de comunicação interna para Unidades 

Escoteiras Locais; 

6. Criar um processo de gerenciamento de segurança em atividades escoteiras; 

7. Criar e manter uma biblioteca virtual escoteira;  

8. Implantar e disseminar os conceitos de Cultura de Paz no sistema de formação 

dos adultos voluntários; 

9. Utilizar as mídias sociais para melhorar a aplicação do programa educativo; 

10.  Pesquisar e divulgar informações sobre evasão de jovens e adultos; 

11.  Criar uma cartilha de atividades escoteiras para pequenas Tropas Seniores e Clãs 

Pioneiros, visando o seu crescimento; 

12.  Envolver os membros juvenis nas discussões sobre o programa educativo e nos 

processos de tomada de decisão em todos os níveis; 

13.  Criar um manual de jogos de Radioescotismo. 

 


