
Escotismo – Palestra 

Informativa



Escotismo é um Movimento Educacional de Jovens, 
com a colaboração de adultos, sem vínculos político-
partidários, que valoriza a participação de pessoas de 
todas as origens sociais, raças e crenças, de acordo com 
os Princípios e o Método Escoteiro.

O que é Escotismo ?



Estamos presentes em 

mais de 200 países e 

territórios



Número de Associados: 92.029

Jovens: 69.424

Adultos: 22.597

Isentos: 9.569

Nossos Números no Brasil



Contribuir para que os jovens assumam o seu próprio 

desenvolvimento, especialmente o do caráter, 

ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, 

intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como 

cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas 

comunidades.

Missão



Ser referência por seu método de desenvolvimento 

integral de crianças e jovens que os leva a desempenhar 

papel relevante na construção de uma sociedade 

justa, fraterna e solidária, orientadas por adultos 

capacitados e comprometidos.

Visão



Os Princípios do Escotismo estão definidos na 
Promessa Escoteira, base moral que se ajusta aos 
progressivos graus de maturidade do indivíduo:

 Dever para com Deus.

 Dever para com o Próximo.

 Dever para consigo mesmo.

Princípios do Movimento Escoteiro ?



Atividades Escoteiras   

As Atividades Escoteiras proporcionam um 
conjunto das vivências e atividades. As 
atividades são aplicadas de acordo com o 
Método e fundamentado nos Princípios. 

As atividades contribuem no desenvolvimento 
das crianças e jovens em todas as suas 
dimensões, dentro e fora do Movimento 
Escoteiro.



Divisão por faixa etária

ServiçoProjeto de vidaRAMO 

PIONEIRO

18 a 21 

anos

DesafioIdentidadeRAMO 

SÊNIOR

15 a 17 

anos

AventuraAutonomiaRAMO 

ESCOTEIRO

11 a 14 

anos

Livro da JângalSocializaçãoRAMO 

LOBINHO

7 a 10 

anos

FUNDO 
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ÊNFASE 
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RAMOFAIXA

ETÁRIA



Contribuições do Escotismo

 Contribui para a formação do caráter, requisito 
para o êxito em qualquer profissão, na formação da 
família e na vida em sociedade.

O Escotismo oferece experiências 
educativas que contribuem para o 

crescimento integral:

 Transmite conhecimentos úteis que servirão ao 
longo da vida.



Obrigado


