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São Paulo, fevereiro de 2023.

Estimados Escotistas e Dirigentes,

A conquista do Distintivo Especial é um marco muito importante na vida de nossos jovens e 
um momento muito esperado.

E nós escotistas e dirigentes enquanto responsáveis pela efetivação dessa conquista, temos um 
processo a ser seguido e aberto via sistema, que inclui o envio de documentos e atualizações 
no Paxtu - ficha modelo 120 do jovem.

Como são muitos detalhes, incluímos abaixo um resumo dos documentos e atualizações 
a serem encaminhadas através do sistema https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-
especiais/ e reforçamos a importância da abertura do processo com o envio completo do 
material solicitado, agilizando assim o tempo desde a Abertura do Ticket até o envio do 
Certificado com o Distintivo Especial.

Solicitamos a especial atenção nesses processos quanto aos e-mails de resposta de nossos 
pareceristas, analistas, coordenadores e os prazos fixados para envio dos documentos faltantes 
ou que precisam de alguma complementação de informações.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Sempre Alerta!

Marcia Mangueira Soares Vieira
Diretora Adjunta de Métodos Educativos - Programa Educativo
E-mail: programa.sp@escoteiros.org.br

ruzeiro do SulC Lis de Ouro Escoteiro da Pátria Insígnia de BP

https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
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Documentos, atualizações e dicas para o envio dos processos de acordo com o Ramo.

*Como utilizar o Sistema: 
https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/07/ER-inteligente_
manual-de-abertura-de-tickets_
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ruzeiro do SulC
 ✓ Ramo Lobinho:

Anexar ao Ticket no processo aberto no Sistema:

 ☐ Recomendação assinada e datada pelo Diretor Presidente da UEL – Proposta de Con-
cessão (https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/)

 ☐ Recomendação assinada e datada pela Equipe de Escotistas do Ramo  
(https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/)

 ☐ Recomendação assinada e datada pelos jovens da Roca de Conselho (Ata da reunião) 

 ☐ Projeto de Insígnia de Interesse Especial (P.O.R. - Regra 174 – Pág. 118) 

 ☐ Ficha Modelo 120 atualizada com todas as atividades que participou e con-
quistas do  jovem, incluindo as datas de: Promessa, Passagem de Ramo, In-
sígnias de Interesse Especial, Noites acampadas/acantonadas, Especialidades  

 ☐ Tem Foto recente no Paxtu, com uniforme ou vestuário, em fundo claro (não ser selfie) ? 

 ☐ Tem idade compatível com o Ramo Lobinho (P.O.R. – Regra 053 – Pág. 46 e Regra 065 
– Pag. 48) ?

  

 ☐ Tem Registro Escoteiro válido no período que desenvolveu as atividades e que foram 
submetidas ?

 ☐ Seguiu as regras do P.O.R. – Regra 174 – Distintivos Especiais e as competências des-
critas no Programa Educativo serem devidamente avaliadas conforme as recomen-
dações da Política Nacional de Programa Educativo (https://www.escoteirossp.org.br/
distintivos-especiais/ ) ?

 ☐ e, portanto, o jovem está apto a receber este reconhecimento.

https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
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 ✓ Ramo Escoteiro:

Enviar no Ticket aberto no Sistema:

 ☐ Recomendação assinada e datada pelo Diretor Presidente da UEL – Proposta de Concessão 
(https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ )

 ☐ Recomendação assinada e datada pela Equipe de Escotistas do Ramo  
(https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ )

 ☐ Recomendação assinada e datada pelos jovens da Corte de Honra  (Ata da reunião) 

 ☐ Projeto de Insígnia de Interesse Especial (P.O.R. - Regra 174 – Pág. 119)  

 ☐ Ficha Modelo 120 atualizada com todas as atividades que participou e conquistas do  jovem, 
incluindo as datas de: Promessa, Passagem de Ramo,  Insígnias de Interesse Especial, Noites 
acampadas, Especialidades, Cordão Vermelho e Branco e Insígnia da Modalidade 

 ☐ Tem Foto recente no Paxtu, com uniforme ou vestuário, em fundo claro (não ser selfie) ? 
 

 ☐ Tem idade compatível com o Ramo Escoteiro (P.O.R. – Regra 066 – Pág. 50 e Regra 083 – 
Pag. 54) ? 

 ☐ Tem Registro Escoteiro válido no período que desenvolveu as atividades e que foram subme-
tidas ? 

 ☐ Seguiu as regras do P.O.R. – Regra 174 – Distintivos Especiais e as competências descritas no 
Programa Educativo serem devidamente avaliadas conforme as recomendações da Política 
Nacional de Programa Educativo (https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ ) ? 

 ☐ e, portanto, o jovem está apto a receber este reconhecimento.

Lis de Ouro
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 ✓ Ramo Sênior:

Anexar ao Ticket no processo aberto no Sistema:

 ☐ Recomendação assinada e datada pelo Diretor Presidente da UEL – Proposta de Concessão 
(https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ )

 ☐ Recomendação assinada e datada pela Equipe de Escotistas do Ramo 
 ☐ (https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ )

 ☐ Recomendação assinada e datada pelos jovens da Corte de Honra (Ata da reunião)

 ☐ Projeto de Insígnia de Interesse Especial (P.O.R. - Regra 174 – Pág. 121)

 ☐ Ficha Modelo 120 atualizada com todas as atividades que participou e conquistas do  jovem, 
incluindo as datas de: Promessa, Passagem de Ramo, Compromisso Sênior,  Insígnias de Inte-
resse Especial, Cordão Dourado, Noites acampadas e Insígnia da Modalidade

 ☐ Tem Foto recente no Paxtu, com uniforme ou vestuário, em fundo claro (não ser selfie) ?

 ☐ Tem idade compatível com o Ramo Sênior (P.O.R. – Regra 084 – Pág. 56 e Regra 101 – 
Pag.60) ? 

 ☐ Tem Registro Escoteiro válido no período que desenvolveu as atividades e que foram subme-
tidas ?

 ☐ Seguiu as regras do P.O.R. – Regra 174 – Distintivos Especiais e as competências descritas no 
Programa Educativo serem devidamente avaliadas conforme as recomendações da Política 
Nacional de Programa Educativo (https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ ) ?

 ☐ e, portanto, o jovem está apto a receber este reconhecimento.

Escoteiro da Pátria
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 ✓ Ramo Pioneiro:

Anexar ao Ticket no processo aberto no Sistema: 

 ☐ Recomendação assinada e datada pelo Diretor Presidente da UEL – Proposta de Concessão 
(https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ ) 

 ☐ Recomendação assinada e datada pela Equipe de Escotistas do Ramo 
(https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ ) 

 ☐ Ata assinada e datada pela COMAD – aprovação da abertura do projeto de relevância de no 
mínimo 4 meses de duração 

 ☐ Ata assinada e datada pela COMAD – finalização e encerramento do projeto de relevância de 
no mínimo 4 meses de duração 

 ☐ Recomendação assinada e datada pela COMAD (Ata da reunião)  

 ☐ Projeto pessoal de relevância com período mínimo de 4 meses de duração em uma das áreas 
estratégicas: Serviço, Natureza, Trabalho ou Viagem (P.O.R. - Regra 174 – Pág. 122) 

 ☐ Ficha Modelo 120 atualizada com todas as atividades que participou e conquistas do  jovem, 
incluindo as datas de: Promessa, Passagem de Ramo, Investidura Pioneira, Pré Vigília, Vigília 
Pioneira, Insígnias de Comprometimento e de Cidadania, Revisão do Projeto de Vida e todas 
as atividades desenvolvidas para contemplar o projeto de relevância para a conquista da IBP

 ☐ Tem Foto recente no Paxtu, com uniforme ou vestuário, em fundo claro (não ser selfie) ?
 

 ☐ Tem idade compatível com o Ramo Pioneiro (P.O.R. – Regra 102 – Pág. 62 e Regra 119 – 
Pag.65) ?

 ☐ Tem Registro Escoteiro válido no período que desenvolveu as atividades e que foram subme-
tidas ?

 ☐ Seguiu as regras do P.O.R. – Regra 174 – Distintivos Especiais e as competências descritas no 
Programa Educativo serem devidamente avaliadas conforme as recomendações da Política 
Nacional de Programa Educativo (https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/ ) ?

 ☐ e, portanto, o jovem está apto a receber este reconhecimento.

Insígnia de BP

https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
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Literaturas recomendadas

•Ramo Lobinho:
2º Guia do Caminho da Jângal – Ramo Lobinho

Alcateia em Ação
Manual do Escotista – Ramo Lobinho
Escotistas em Ação – Ramo Lobinho 

•Ramo Escoteiro:
Guia da Aventura Escoteira - Rumo e Travessia

Tropa Escoteira em Ação
Guia de atividades – Insígnias de Interesse Especial – Ramo Escoteiro

Escotistas em Ação – Ramo Escoteiro
Manual Padrões de Atividades Escoteiras 

•Ramo Sênior:
Etapa: Azimute

Ramo Sênior em Ação 
Guia do Desafio Sênior

Escotistas em Ação – Ramo Sênior
Manual do Escotista – Ramo Sênior

Guia de atividades – Insígnias de Interesse Especial – Ramo Sênior
Manual Padrões de Atividades Escoteiras 

•Ramo Pioneiro
Guia do Projeto Pioneiro

Clã Pioneiro em Ação
Escotistas em Ação – Ramo Pioneiro
Manual do Escotista – Ramo Pioneiro 

•Para todos:
P.O.R – Princípio Organização e Regras

Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil
Política Nacional de Programa Educativo

Literatura para comprar na Loja Escoteira:
https://loja.escoteiros.org.br/programa-educativo/livros-e-publicacoes/ra-

mo-lobinho?p=2&product_list_limit=all

Literatura para consultar/baixar:
https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/

Meu Paxtu -> Literaturas

https://loja.escoteiros.org.br/programa-educativo/livros-e-publicacoes/ramo-lobinho?p=2&product_list
https://loja.escoteiros.org.br/programa-educativo/livros-e-publicacoes/ramo-lobinho?p=2&product_list
https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
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DISTINTIVOS ESPECIAIS” por Ramo

No link: https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/

Checklist Escotistas e 
Dirigentes acompanharem com 

os jovens

https://www.escoteirossp.org.br/distintivos-especiais/
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Contem com o nosso apoio:

• Coordenações:
Ramo Lobinho: Sonia Jorge e Patricia Ribeiro
E-mail: ramolobinho.sp@escoteiros.org.br

Ramo Escoteiro: Leonardo Giovanetti e João Andriani
E-mail: ramoescoteiro.sp@escoteiros.org.br

Ramo Sênior:  Antonio Neto e Angelo Ernesto
E-mail: ramosenior.sp@escoteiros.org.br

Ramo Pioneiro: Jorge Czarnotta e Karin Bordin
E-mail: ramopioneiro.sp@escoteiros.org.br

Modalidade do Ar: Luis Ferreira e Sergio Teijeira
E-mail: modalidadedoar.sp@escoteiros.org.br

Modalidade do Mar: Paula Almeida e Maurício Maleski
E-mail: modalidadedomar.sp@escoteiros.org.br

Radioescotismo: Fabiano Palgrossi e Luis Orejas
E-mail: radioescotismo.sp@escoteiros.org.br

• Diretoria:
Métodos Educativos: Luciana Timoszczuk
E-mail: metodos.sp@escoteiros.org.br

Programa Educativo: Marcia Vieira
E-mail: programa.sp@escoteiros.org.br

• Profissionais Analistas:
Programa Educativo: Janete Arasaki
E-mail: programa.sp@escoteiros.org.br

Métodos Educativos: Jorge Filho
E-mail: metodos.sp@escoteiros.org.br


