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1. NATUREZA DO PRÊMIO

O prêmio “Walter Dohme”, em sua quinta edição no ano de 2020, visa reconhecer os adultos voluntários 
(escotistas, dirigentes, contribuintes, membros do Clube da Flor de Lis) atuantes em Unidades Escoteiras 
Locais - UELs (Grupos Escoteiros/Seções Autônomas) da Região Escoteira de São Paulo que contribuem de 
forma exemplar e efetiva para a correta aplicação do Programa Educativo e do Método Escoteiro, bem como 
para uma melhor gestão organizacional, no cumprimento da missão do Movimento Escoteiro de educar jovens 
para a vida e na construção de um Mundo Melhor.

2. QUEM FOI WALTER DOHME?

Walter Dohme ingressou no Movimento Escoteiro em 1951, onde foi membro juvenil, escotista, dirigente e 
formador, com atuação nos diversos níveis da organização escoteira. Fora um exemplo de adulto para seus 
jovens, não só pela sua prática, mas também por suas ideias inovadoras. Além de escoteiro, era escritor, 
ilustrador, ludo-educador e ecologista, e sempre será lembrado pela criação do personagem “Alertino, o 
escoteiro”, símbolo deste prêmio. Partiu para o Grande Acampamento em 2015, deixando um grande legado, 
dentro e fora do Escotismo.



Prêmio Walter Dohme 2020
Regulamento 3

3. PERFIL DOS PARTICIPANTES

Adultos voluntários (escotistas, dirigentes, contribuintes, membros do Clube da Flor de Lis) da Região 
Escoteira de São Paulo, com registro escoteiro válido no período de aplicação do projeto em sua Seção/
Diretoria, e que desenvolveram projetos inovadores em suas UELs e/ou comunidades em qualquer uma das 
áreas/categorias definidas no item 4 deste regulamento.

4. ÁREAS E CATEGORIAS DE PROJETOS

4.1. Nesta edição, as áreas/categorias de projetos sofreram uma alteração em relação às edições anteriores 
do prêmio, a fim de melhor atender e reconhecer o trabalho dos adultos voluntários envolvidos em ações de 
destaque nas mais diversas formas de projetos desenvolvidos.

4.2. Com base em consulta realizada às lideranças locais, distritais e regionais da Região Escoteira de São 
Paulo, foram criadas novas áreas/categorias para o Prêmio Walter Dohme. Além da já conhecida premiação 
destinada ao reconhecimento do trabalho desenvolvido em cada Ramo (Programa Educativo) e na Linha 
Dirigente (Gestão Administrativa), este ano foram incluídas duas novas áreas/categorias: Mundo Melhor e 
Atualidade. Portanto, agora há novas possibilidades de participação, como uma forma de reconhecer e atingir 
um número maior e mais justo de projetos que fomentam boas ações dentro e fora do Movimento Escoteiro.

4.3. Para a inscrição no prêmio, os projetos deverão estar enquadrados nas áreas e categorias descritas na 
tabela a seguir:

ÁREA CATEGORIA CARACTERÍSTICAS DOS 
PROJETOS

Programa Educativo
• Escotista Ramo Lobinho
• Escotista Ramo Escoteiro
• Escotista Ramo Sênior
• Escotista Ramo Pioneiro

Escotistas que desenvolveram pro-
jetos inovadores em suas Seções/
UELs que afirmam o compromisso 
e aplicação do programa educati-
vo, respeitando e valorizando seu 
conteúdo e descrição.

Gestão Administrativa Dirigente Dirigentes que desenvolveram 
projetos inovadores em suas UELs, 
comunidades e/ou Distrito Es-
coteiro para uma melhor gestão 
organizacional e cumprimento da 
missão do Movimento Escoteiro.
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NOVIDADE
Mundo Melhor

Adulto voluntário (escotista, 
dirigente,  contribuinte ou 

membro do Clube da Flor de Lis)

Escotistas, dirigentes, 
contribuintes ou membros 
do Clube da Flor de Lis que 
desenvolveram projetos 
relacionados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS): 

Exemplos: 
• Projetos que respeitam 

o conjunto de diferenças 
e semelhanças que nos 
caracterizam e consideram 
todas as possibilidades de 
manter a equidade;

• Projetos sociais junto à 
comunidade, caracterizados 
como prestação de serviços 
e/ou em parceria com a 
sociedade civil, contribuindo 
para uma relação mais justa e 
igualitária;

• Projetos inovadores na 
área da ciência, tecnologia, 
humanidades ou demais áreas 
de conhecimento;

• Projetos relacionados ao 
meio ambiente nas suas 
mais diversas formas: 
preservação, reflorestamento, 
conscientização, proteção e 
assuntos correlatos.

NOVIDADE
Atualidade

Pandemia de COVID-19 Escotistas e/ou dirigentes que 
desenvolveram projetos com con-
teúdo relacionado à pandemia de 
COVID-19, envolvendo os membros 
juvenis durante o período de dis-
tanciamento social.
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4.4. Serão premiados nesta edição 7 (sete) projetos, sendo:
4.4.1. 4 (quatro) projetos na categoria “Programa Educativo”: 1 Escotista Ramo Lobinho, 1 Escotista Ramo 
Escoteiro, 1 Escotista Ramo Sênior e 1 Escotista Ramo Pioneiro;
4.4.2. 1 (um) projeto na categoria “Gestão Administrativa”: Linha Dirigente;
4.4.3. 1 (um) projeto na categoria “Mundo Melhor”;
4.4.4. 1 (um) projeto na categoria “Atualidade”: na edição de 2020, serão considerados projetos que versem 
sobre o tema “pandemia de COVID-19”.

5. INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições para o prêmio serão gratuitas e deverão ser realizadas a partir da 0h de 20 de junho até às 
23h59 de 20 de julho de 2020, horário de Brasília.

5.2. É condição obrigatória para a participação no prêmio o preenchimento completo do formulário 
eletrônico de inscrição: 

5.2.1. Formulário de inscrição disponível em: https://forms.gle/H2zzPJyy3MYyvGKXA

5.3. As inscrições de projetos deverão ser realizadas pelo próprio adulto voluntário interessado e deverão ser 
validadas pela UEL a qual está vinculado, por meio da Diretoria de Grupo, no caso de Grupo Escoteiro, ou pela 
Chefia de Seção, no caso de Seção Autônoma.

5.4. Ao efetivar a inscrição, o participante autoriza a divulgação de seu nome e dos seus respectivos projetos, 
assim como o uso de sua imagem e voz para fins de promoção do Prêmio Walter Dohme. 

5.5. Poderão ser inscritos no ano corrente projetos executados nos últimos 2 (dois) anos, portanto, projetos 
realizados entre julho de 2018 e julho de 2020, e que não foram premiados em edições anteriores do Prêmio 
Walter Dohme.

5.6. Poderão ser inscritos todos os projetos que atenderem aos requisitos definidos nos itens deste 
regulamento.

https://forms.gle/H2zzPJyy3MYyvGKXA
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6. COMO PARTICIPAR?

6.1. Para se inscrever, o participante deverá:

6.1.1. Possuir um projeto que se adeque às áreas/categorias do prêmio (item 4.3);

6.1.2. Obter a validação da Diretoria de Grupo, no caso de Grupo Escoteiro, ou da Chefia da Seção, no caso de 
Seção Autônoma (item 5.3);

6.1.3. Preencher o formulário com os itens do projeto, de acordo com o solicitado no formulário eletrônico 
de inscrição (item 5.2.1);

6.1.4. Anexar documentos, tais como fotos, vídeos e relatos, conforme o solicitado no formulário eletrônico 
de inscrição;

6.1. 5. Submeter a documentação exigida dentro do prazo de inscrição pré-estabelecido (item 5.1).

7. RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA REGIONAL DOS 
ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DE SÃO PAULO

7.1. Receber, conferir, orientar e validar as inscrições realizadas no período estabelecido no cronograma do 
prêmio;

7.2. Constituir uma Comissão Julgadora para o prêmio;

7.3. Disponibilizar e-mail para tirar as dúvidas sobre as candidaturas ao prêmio, nos termos deste regulamento;

7.4. Encaminhar as inscrições e seus anexos à Comissão Julgadora do prêmio para apreciação;

7.5. Publicar os nomes dos membros da Comissão Julgadora, somente após a divulgação oficial dos resultados 
dos vencedores de cada categoria do prêmio;

7.6. Organizar e executar a cerimônia de premiação dos vencedores do Prêmio Walter Dohme.
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8. CRONOGRAMA

Data Ação

19/06/2020    Divulgação do regulamento desta edição do prêmio

20/06 a 20/07/2020 Período de inscrições do prêmio

30/06/2020 Live de divulgação desta edição do prêmio

07/08/2020 Divulgação dos finalistas de cada categoria do prê-
mio 

15/08/2020  Cerimônia de premiação e divulgação oficial dos 
vencedores de cada categoria do prêmio

9. DA ESCOLHA DOS VENCEDORES

9.1. A Comissão Julgadora responsável classificará até 3 (três) finalistas e indicará o vencedor (1º colocado) 
da respectiva área/categoria do Prêmio Walter Dohme.

9.2. Os critérios a serem considerados para classificação dos projetos em cada categoria do prêmio serão:

9.2.1. Relevância do projeto: análise do nível de importância da temática para o contexto no qual o projeto 
foi proposto;

9.2.2. Originalidade: o quanto inovador e significativo foi a ideia e aplicação do projeto;

9.2.3. Abrangência: quantas pessoas foram alcançadas e beneficiadas, direta ou indiretamente, pelo projeto;

9.2.4. Envolvimento juvenil: qual o nível de envolvimento, quantitativo e qualitativo, dos membros juvenis 
na idealização, planejamento e execução do projeto; 

9.2.5. Resultados obtidos/impacto social: qual o efeito da ação do projeto sobre os envolvidos, tanto 
idealizadores como os beneficiados. 

9.3. Cada critério de julgamento terá o valor de 0 (zero) a 2 (dois) pontos, totalizando até 10 (dez) pontos. 
Os projetos inscritos serão avaliados de acordo com os critérios acima estabelecidos e classificados em ordem 
crescente de pontuação.
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10. DA PREMIAÇÃO

10.1. Os vencedores (1º colocado) de cada área/categoria do prêmio serão conhecidos e a premiação será 
entregue oficialmente em cerimônia na data prevista no cronograma.

10.2. Os 3 (três) finalistas (três primeiros colocados) de cada categoria do prêmio serão outorgados com um 
Elogio Regional, receberão um distintivo com o símbolo do prêmio que poderá ser utilizado em seu uniforme/
vestuário escoteiro, nos termos do Princípios, Organização e Regras (P.O.R.), e a sua participação como finalista 
do Prêmio Walter Dohme será registrada em sua ficha de cadastro no SIGUE-Paxtu. 

10.3. O primeiro colocado de cada categoria também será reconhecido com o Troféu do Prêmio Walter Dohme, 
que tem como símbolo a imagem do “Alertino”, criado por aquele que dá nome a este prêmio, e será isento do 
pagamento da contribuição associativa anual para a renovação de seu registro escoteiro no ano seguinte ao da 
premiação.

10.4. As imagens da premiação, assim como os projetos finalistas e premiados de cada categoria do prêmio 
serão divulgados e publicados nas mídias da Região Escoteira de São Paulo, após a realização da cerimônia de 
premiação.

10.5. Todos os autores de projetos inscritos, que atendam os quesitos descritos nesse regulamento, receberão 
um certificado de participação no Prêmio Walter Dohme.

11. CASOS OMISSOS

11.1. Todas as situações não contempladas neste regulamento serão discutidas caso a caso pela Diretoria 
Regional dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo.

11.2. Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao setor responsável do Escritório Regional 
de São Paulo dos Escoteiros do Brasil através do e-mail gestaoadultos@escoteirossp.org.br 

SP, 12 de junho de 2020.

DIRETORIA DE MÉTODOS EDUCATIVOS
ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DE SÃO PAULO

http://gestaoadultos@escoteirossp.org.br
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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)

Edição 2017
Escotista Ramo Lobinho:
Sergio Ricardo de Paula (Grupo Escoteiro Cruz Azul de Campinas 92/SP)

Escotista Ramo Escoteiro:
Elidio Aparecido Silva Parreira (Grupo Escoteiro Cruz Azul de Campinas 92/SP)

Escotista Ramo Sênior:
Murillo Preto Cardozo Junior (Grupo Escoteiro Cavaleiros da Paz 22/SP)

Escotista Ramo Pioneiro:
Juliano José Ribeiro (Grupo Escoteiro Guaianazes 68/SP)

Dirigente:
Erenita dos Santos Ferreira Lima (Grupo Escoteiro Guayporé 186/SP)

Instituição Parceira:
Secretaria Municipal de Educação do Guarujá (indicada pelo Grupo Escoteiro Lobo Guará 331/SP)
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Edição 2018
Escotista Ramo Lobinho:
Sabrina Isis Thies Penayo (Grupo Escoteiro Tocantins 112/SP)

Escotista Ramo Escoteiro:
Luciane Yoshie Ueno (Grupo Escoteiro Hongwanji 67/SP)

Escotista Ramo Sênior:
Não houve vencedor nesta categoria

Escotista Ramo Pioneiro:
Jose Bernardo Direito Netto (Grupo Escoteiro Lobo-Guará 331/SP)

Dirigente:
Maria Inês Guedes Teixeira (Grupo Escoteiro Tocantins 112/SP)

Instituição Parceira:
Igreja Batista Memorial de São Paulo (indicada pelo Grupo Escoteiro Memorial 350/SP)

Edição 2019
Escotista Ramo Lobinho:
Akira Hayashida (Seção Alcateia Autônoma Samurai 448/SP)

Escotista Ramo Escoteiro:
Não houve vencedor nesta categoria

Escotista Ramo Sênior:
Renato Wanderley Breneizer (Grupo Escoteiro Suçuarana 283/SP) 

Escotista Ramo Pioneiro:
Não houve vencedor nesta categoria

Dirigente:
Edson Guedes (Grupo Escoteiro Tocantins 112/SP) 

Instituição Parceira:
Prefeitura Municipal de Rosana (indicada pelo Grupo Escoteiro Guará Mirim 76/SP)


