
 

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

Ofício: DRSP.2022.001

Ref. Prática do Escotismo no Brasil

Prezados associados,

Há mais de cem anos, e ao redor de todo o mundo, as famílias procuram no
Escotismo uma forma de complementar a educação de seus filhos, apoiados em uma
metodologia eficiente, com valores morais sólidos, universais e na segurança de
nossa instituição.

Desde 1924, a União dos Escoteiros do Brasil, hoje com o nome fantasia de
ESCOTEIROS DO BRASIL, organiza, fomenta e aplica os princípios do Escotismo,
criados por Baden Powell em 1907 e geridos mundialmente pela Organização Mundial
do Movimento Escoteiro (OMME) conhecida, também, pela sigla em inglês WOSM
(World Organization of the Scout Movement), da qual somos a única instituição
brasileira devidamente credenciada.

Nos últimos anos, surgiram novas associações que dizem praticar o
Escotismo, com objetivos peculiares e, mais recentemente, vem abordando dirigentes
de nossas Unidades Escoteiras Locais, desqualificando nosso trabalho secular.

Com o objetivo de esclarecer aos nossos associados, quais são os diferenciais que
os ESCOTEIROS DO BRASIL oferecem e seus reais benefícios, oportunizando uma
experiência educativa e transformadora às crianças, adolescentes e jovens, destacamos
abaixo alguns pontos a serem considerados:

● Programa Educativo Escoteiros do Brasil, exclusivo, que se propõe a oferecer
diversidade de experiências de aprendizagem, atualizado regularmente para
atender às novas demandas da sociedade, respeitando nossa metodologia
consagrada e a vivência de valores morais universais.

● Atividades com enfoque no meio ambiente, relações sociais, ações comunitárias,
relação consigo mesmo e desenvolvimento espiritual.

● Seguro contra acidentes pessoais, uma vez que estimulamos a aprendizagem pela
prática.

● Política de Proteção Infanto-Juvenil, que orienta e capacita voluntários, pais e as
próprias crianças e jovens, quanto à segurança física e emocional.
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● Sistema Nacional de Gestão de Adultos, que busca prover as competências e
habilidades ao adulto durante seu Ciclo de Vida enquanto voluntário do
movimento escoteiro.

● Conjunto de literatura escoteira exclusiva, completo e atualizado (manuais, guias,
fichas de atividade, literaturas, sistema de distintivos, etc), que garantem
perenidade e solidez aos adultos voluntários em suas práticas escoteiras.

● Recursos digitais como o Aplicativo mAPPa, o sistema Paxtu, Aplicativo
Escoteiros SP, sites mundial, nacional e regional, Blog do Voluntário, entre outros,
para melhor gerir o desenvolvimento das crianças e jovens, bem como da própria
Unidade Escoteira Local (Grupos Escoteiros e Seções Autônomas).

● Oportunidade para participar de atividades com jovens de outras localidades
(Grupos, bairros, cidades, Estados e países), de forma presencial ou virtual.

● Participar de uma organização mundial com 57 milhões de associados, sendo 58
mil no Brasil e 17 mil no Estado de São Paulo, que comungam dos mesmos ideais,
valores e práticas.

● Garantia de transferência às outras Unidades Escoteiras espalhadas por todos os
Estados brasileiros.

● Convênios com empresas privadas que oferecem benefícios extras nas
contratações ou aquisições de produtos e serviços, tais como instituições
educacionais, farmácias, materiais esportivos, etc.

● Convênio com a Google para a obtenção de e-mail individual
gratuito(id@escoteiros), porém com o uso de todos os recursos de uma conta
institucional, como controle de segurança e gerenciamento, 30GB de
armazenamento individual e ilimitado no compartilhado, reuniões virtuais com o
uso do Google Meet, sem limite de tempo e com participação de até 100 pessoas
e programa do YouTube para organizações sem fins lucrativos.

● Programa de inclusão socioeconômica, que garante a isenção da taxa associativa
anual e a redução das taxas na participação em atividades regionais, nacionais e
internacionais.

● Loja Escoteira, física e virtual, com preços únicos para todo o território nacional e
condições de pagamento especiais, democratizando o acesso à uniformes,
vestuários, distintivos, materiais de acampamento, etc.

● Canais de comunicação, integridade, suporte jurídico e orientação personalizada
aos associados e às Unidades Escoteiras Locais.

● Estrutura normativa e de governança que propiciam um ambiente democrático,
transparente, sólido e seguro para as relações com os associados e outras
instituições públicas e privadas.
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● Serviço Profissional Escoteiro, que conta com profissionais capacitados nacional
e internacionalmente, de forma continuada, gerindo nossa instituição com
elevados níveis de qualidade.

● Os ESCOTEIROS DO BRASIL possuem uma estrutura consolidada, em todos os
níveis da organização, com equipes de adultos voluntários que auxiliam suas
respectivas diretorias na consecução do Plano Estratégico Nacional.

Toda essa estrutura é custeada por recursos provenientes das taxas associativas
anuais, pelos produtos vendidos na Loja Escoteira, através da participação em projetos
de captação realizados por organizações públicas e privadas, taxas nos eventos e
eventuais doações. Nossas finanças são auditadas externamente e por uma Comissão
Fiscal eleita democraticamente nas assembleias gerais. As políticas de Governança
asseguram que não existem interesses privados ou individuais em nossa estrutura, pois
todos os associados possuem a sua participação garantida de forma estatutária, seja no
nível Local, Regional, Nacional ou Internacional, através dos seus representantes eleitos
democraticamente.

Ser um membro associado dos ESCOTEIROS DO BRASIL é muito mais do que
utilizar um uniforme ou vestuário e realizar atividades aos fins de semana. É ter a
certeza de fazer parte de uma Fraternidade Mundial organizada, bem gerida e sólida,
com o propósito claro de formar cidadãos mais ativos e conscientes para a construção
de um Mundo Melhor!

Venha conhecer mais sobre a nossa instituição através de nossos sites,
participando de nossas “lives”, cursos, reuniões ou por nossos canais de comunicação
direta!

https://www.scout.org/

https://escoteiros.org.br/

https://www.youtube.com/user/EscoteirosSP

https://www.instagram.com/escoteirossp

https://pt-br.facebook.com/escoteirossp/

Estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento.

Sempre Alerta!

assinado eletronicamente

Artur Berberian Filho
Diretor Regional de Relações Institucionais

Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
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