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1. Aspectos Gerais

2. Data e Participação

3. Desenvolvimento da atividade

A Tropa Escoteira Padrão (TEP) visa atuar como norte orientador das Tropas Escoteiras da Região 
Escoteira de São Paulo, desafiando jovens e adultos a realizarem e registrarem os pontos fundamentais 
durante a execucação do método e programa educativo escoteiro.

A atividade é fruto de um diagnóstico (Raio-X Tropa Escoteira) realizado em 2018, e de uma análise 
das literaturas oficiais existentes sobre como deve funcionar a vida de uma Tropa Escoteira e suas 
respectivas instâncias de decisão.

A participação na TEP será voluntária. O envio das informações solicitadas deverá ser feito por meio de 
preenchimento de formulário online disponível em https://forms.gle/xqC2HKyV6LJ8BtP69, a partir de 30 
de março de 2019. 

O formulário ficará disponível para envio das informações até a data-limite de 31 de dezembro de 
2019, podendo as Tropas Escoteiras iniciarem sua participação em qualquer momento do ano de 2019.

A TEP envolverá membros juvenis e escotistas em atividades básicas na vida de uma Tropa Escoteira 
(conselho de patrulha, corte de honra, assembleia de tropa, etc.). Os membros juvenis realizarão 
e registrarão, de maneira criativa e divertida, cada um dos pontos fundamentais da TEP durante as 
atividades regulares de sua Tropa Escoteira. Já os escotistas, por sua vez, contribuirão fornecendo o 
olhar de quem aplica o método e programa educativo escoteiro.

Todas as tarefas referentes à paticipação na TEP estarão disponíveis no formulário online descrito no 
item 2 (acima).

https://forms.gle/xqC2HKyV6LJ8BtP69
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4. Aquisição de distintivos

5. Divulgação da atividade

6. Considerações finais

Para as Tropas Escoteiras participantes que preencherem todas as informações solicitadas do formulário 
online descrito no item 2, haverá a possibilidade de aquisição dos distintivos de participação na 
atividade. A compra será opcional e deverá ser feita pelo site http://meukit.escoteirossp.org.br

Todo jovem devidamente registrado autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, 
sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-
100, a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele que representa ou assiste, captadas durante 
atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando o Movimento 
Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto da UEB. 

Durante a realização da atividade, a Equipe Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro sugere 
que postem fotos em suas redes sociais utilizando a #RamoEscoteiroSP. 

Todas as situações não contempladas neste Regulamento serão discutidas caso a caso pela Equipe 
Regional de Programa Educativo do Ramo Escoteiro. 

Mais Informações
Coordenação do Ramo Escoteiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
E-mail: ramoescoteiro@escoteirossp.org.br

Acompanhe as novidades da atividade pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook 
Ramo Escoteiro São Paulo

Bruno Araújo dos Santos
Coordenação Geral da TEP 2019

Sheila Oliveira Mochida
Coordenação Geral da TEP 2019
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