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Equipe Escoteiros do Mundo - São Paulo

CAMINHO PARA
ESCOTEIROS DO MUNDO

“Sempre Alerta!! Tudo bem?? Vamos conhecer mais 
sobre o Reconhecimento Escoteiros do Mundo?!”



Você conhece os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável?

SIM

SIM

NÃO

Você é Sênior ou Pioneiro?

Já passei
dos 21 
anos

Ainda não
tenho 15 

anos

Aguarde! Aguarde! Enquanto isso, 
comece a mudar o mundo pelas 
insígnias do seu ramo!

Sem problemas! Mas você 
pode incentivar um jovem a 
criar um projeto!

Claro que é, você 
é escoteiro!

Você é capaz de tornar o 
mundo um lugar melhor? 

Acha que é capaz de envolver 
as pessoas no seu projeto?



Não consegui 
relacionar com 
nenhum ODS

Sim! Tenho 
um projeto 
em mente!

Você conhece algum problema em 
sua comunidade que está relacio-

nado com os ODS?

SIM NÃO
Isso é um botão, 
clique para seguir!

Isso é um botão, 
clique para seguir!

Isso é um botão, 
clique para seguir!
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Objetivo 1.
Acabar com a pobreza em todas as suas 
formas, em todos os lugares.

Objetivo 3.
Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todas e todos, em todas 
as idades.

Objetivo 5.
Alcançar a igualdade de gênero e empo-
derar todas as mulheres e meninas.

Objetivo 2.
Acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável.

Objetivo 4.
Assegurar a educação inclusiva e 

equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todas e todos.

“Os ODS foram definidos pelas Nações Unidas, como parte 
de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável que 
deve finalizar o trabalho dos ODM (Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio) e não deixar ninguém para trás. São 17 
Objetivos para transformar nosso Mundo para Melhor.”
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Objetivo 7.
Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia, 
para todas e todos.

Objetivo 9.
Construir infraestruturas resilientes, pro-
mover a industrialização inclusiva e sus-
tentável e fomentar a inovação.

Objetivo 11.
Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

Objetivo 6.
Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento
para todas e todos.

Objetivo 8.
Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo, e trabalho 
decente para todas e todos.

Objetivo 10.
Reduzir a desigualdade dentro

dos países e entre eles.
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Objetivo 13.
Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança climática e seus impactos.

Objetivo 15.
Proteger, recuperar e promover o uso sus-
tentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação 
da terra, e deter a perda de biodiversidade.

Objetivo 17.
Fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desen-
volvimento sustentável.

Objetivo 12.
Assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis.

Objetivo 14.
Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento 

sustentável.

Objetivo 16.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis 

e inclusivas em todos os níveis.

VOLTAR
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EXEMPLOS DE PROJETOS 
RELACIONADOS AOS ODS
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“Olha que bacana as histórias de pessoas que 
desenvolveram algum projeto relacionado aos ODS!”
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Thiago, 29 anos, mora no Capão Redon-
do, periferia de São Paulo

Aos 20 anos criou um banco, esta instituição 
financeira aceita mais de 100 empresários.

O banco União Sampaio é a concretização 
de inclusão financeira, um banco que já mo-
vimentou mais de 3 milhões de reais na co-
munidade na Zona Sul de SP e possui cerca 
de 100 funcionários.

Onde oferecem micro crédito para jovens 
poderem desenvolver seus projetos.

Colocam dinheiro na mão do jovem, ensi-
nam o jovem onde e como podem investir 
esse dinheiro para que, dessa maneira, com 
os resultados obtidos, mude a sua realidade 
e a de sua família.

Com grande parte do lucro, o banco ajudou 
na construção de mais de 5 escolas na co-
munidade.

Na agência popular do banco foi aberto o 
primeiro armazém de comida orgânica da 
periferia, oferecendo alimentos orgânicos a 
preços acessíveis.

Rodrigo se tornou cadeirante depois que 
foi baleado em uma tentativa de assalto, e 
acabou ficando tetraplégico.

Fundou um Instituto que tem como missão 
garantir com que toda criança e adolescente 
com deficiência tenha a chance de alcançar 
autonomia através da educação. Eles con-
quistam esse objetivo fomentando o desen-

volvimento de pesquisas e capacitação de 
professores em todo o Brasil.

Promove também apoio contínuo para a 
equipe pedagógica, fornecendo cursos e 
tutoria, tempo para o planejamento de cada 
aula, explorando novas tecnologias que eli-
minam barreiras dentro das escolas e enga-
jamento genuíno das famílias.

“Que histórias inspiradoras, com certeza 
elas tornaram o Mundo Melhor!
Conheçam agora algumas ações de 
impacto na comunidade!”



Campanhas de agasalho, construção de moradias de emer-
gência, participação em projetos “adote uma criança” com ajuda e acompanhamento 
mensal e desenvolver multidões de melhorias básicas em comunidades.

Oferecimento de refeições a pessoas em situações de rua, ar-
recadação de alimentos não perecíveis, oficinas de aproveitamento integral dos alimentos 
na comunidade, entrega de cestas básicas, campanhas de conscientização sobre desper-
dício e construção de hortas comunitárias.

Mutirões de saúde para a comunidade com especialistas, ca-
minhadas e corridas em grupo, gincanas com crianças e jovens, palestras e oficinas sobre 
prevenção de diversas doenças, campanhas de doação de sangue e medula óssea e práti-
cas coletivas de exercício ao ar livre.

Arrecadação de material e uniforme escolar, oferecimento de 
cursos e conhecimento técnico, formação e/ou participação como voluntário em cursi-
nhos comunitários, aulas gratuitas de reforço escolar, engajamento em campanhas “adote 
um aluno” com ajuda e acompanhamento mensal, oferecimento de cursos para professo-
res da rede pública, arrecadação de livros, contação de histórias.

Campanhas de conscientização e estímulo à denúncia de vio-
lência doméstica, apoio e voluntariado em projetos para mulheres, oferecimento de cur-
sos de artesanato e possíveis fontes de renda, oficinas e palestras sobre saúde da mulher, 
bazar na empresa com a venda de produtos de mulheres da comunidade, promoção de 
aulas de defesa pessoal para mulheres, criação e/ou estímulo a creches comunitárias.

Arrecadação e envio de água potável para vítimas de catás-
trofes naturais, arrecadação de recursos para projetos comunitários, participação em mu-
tirões de melhorias em favelas, criação de redes que permitam levar soluções de baixa 
tecnologia para comunidades que precisem.

.02ANEXO 2



.03ANEXO 2

Campanhas internas e externas sobre uso consciente de ener-
gia, apoio a projetos de pesquisa sobre energia limpa, participação em projetos de imple-
mentação de tecnologias básicas em comunidades.

Palestras e oficinas sobre educação financeira, aulas sobre 
conceitos básicos de empreendedorismo, feiras e bazares com artesãos e pequenos pro-
dutores, promoção de cursos que gerem possíveis fontes de renda, palestras sobre direito 
do trabalhador, mapeamento e divulgação de feiras livres da cidade.

Campanhas de conscientização de indústrias sustentáveis, 
montagem de empresa/indústria com infraestrutura sustentável, acesso às pequenas in-
dústrias aos serviços financeiros.

Capacitação técnica e oferecimento de oportunidades a refu-
giados, apoio a projetos de educação inclusiva e orientação profissional a jovens de baixa 
renda.

Mutirões de limpeza e melhoria de praças, praias e outros es-
paços públicos, construção de horta comunitária e implementação de coleta seletiva na 
comunidade. 

Promoção de bazares de troca de roupas e brinquedos, pales-
tras sobre consumo consciente, campanha de substituição do copo plástico por canecas 
e oficinas de aproveitamento de materiais recicláveis.

Campanhas e atividades sobre uso consciente de energia, im-
plementação de coleta seletiva, exibição de filmes sobre aquecimento global, teatro para 
as crianças sobre a importância de cuidar do planeta e gincana sobre reciclagem.



Passeio com crianças à nascente e/ou ao rio da cidade, muti-
rão de limpeza de praias e campanha para a redução do consumo de plástico.

Promoção de trilha ecológica, plantação e/ou distribuição de 
mudas, promoção de uma “pedalada ambiental”, implementação de horta comunitária e 
oficinas de permacultura e jardinagem. 

Promoção de assessoria jurídica gratuita a organizações so-
ciais e pessoas de baixa renda, campanhas pela paz no trânsito, oficinas de comunicação 
não violenta, promoção de esportes com crianças e jovens de baixa renda, palestras e ati-
vidades sobre ética no cotidiano.

Apoiar e divulgar projetos de financiamento coletivo de cau-
sas importantes, auxílio na construção de redes entre empresas e organizações sociais e 
envolvimento na construção de políticas públicas mais justas.

“Os itens explanados neste documento são ações de im-
pacto na comunidade, não significando que os projetos que 
forem realizados nessas ações serão aprovados. Lembran-
do sempre que devem realizar todas as etapas descritas no 
Documento Base dos Escoteiros do Mundo.”
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VOLTAR



DOCUMENTO BASE
ESCOTEIROS DO MUNDO
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“Você chegou até aqui? 
Agora conheça o documento base do 

Reconhecimento Escoteiros do Mundo!” 

“A Equipe Regional Escoteiros do Mundo-SP
fica à disposição para qualquer dúvida e 
esclarecimento pelo e-mail”

domundo@escoteirossp.org.br

Ou acesse: Escoteiros.org.br > Projetos > Escoteiros 
do Mundo: - Documento Base Escoteiros do Mundo.

Acesse o
Documento!

Isso é um botão, 
clique para seguir!
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