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Numerais 

1ª Classe; substantivo feminino. Termo ligado à Metodologia do ramo Escoteiro. Era; 

uma das etapas de classe do ramo Escoteiro de 1907 até 2012. O distintivo abaixo 

era colocado no alto da manga esquerda do uniforme escoteiro. 

 

 
Veja histórico das etapas. 

 
Baixe este livro. 

 
Fonte:  Etapas do ramo Escoteiro 

 

1ª Estrela; substantivo feminino, termo ligado à Metodologia do ramo Lobinho. Foi 

uma das etapas de classe desse ramo de 1907 até 2012. O distintivo era uma estrela 

era de metal cromado que possuía um aro de arame soldada no fundo, fixada através 

de um pequeno furo no tecido do boné com uma argola destas de um molho de 

chaves. Era colocada sobre um círculo de feltro amarelo com 2 cm de diâmetro. Sua 

localização no uniforme era no boné do lobinho ao lado esquerdo (de quem olha) o 

distintivo de Pata Tenra. 

 

  
 

1º Grupo de Gilwell; (güi-vel); substantivo masculino. Termo ligado à Mística; para os 

Escotistas e Dirigentes. Todo portador da Insígnia da Madeira é considerado um 

membro desse Grupo, em referência ao ponto de origem dos cursos no campo escola 

de Gilwell Park. Neste local, todos os anos em setembro é realizada uma reunião do 1 

º Grupo de Gilwell. 

https://www.lisbrasil.com/pagina/etapas-do-ramo-escoteiro
https://www.lisbrasil.com/arquivos/livros/ParaSerEscoteiroPrimeiraClasse.pdf
https://www.lisbrasil.com/pagina/etapas-do-ramo-escoteiro


 

 
Machado cravado num tronco 
é o símbolo da excelência de 
Gilwell 

 
Aos membros do 1º 
Grupo de Gilwell usam 
este lenço. 
O tartã homenageia a 
família Maclaren, do 
doador de Gilwell Park 

2ª Classe; substantivo feminino, termo ligado à Metodologia. Era; uma das etapas de 

classe do ramo Escoteiro de 1907 até 2012. 

 

 
Veja histórico das etapas. 

 
Baixe este livro. 

 
Fonte:  Etapas do ramo Escoteiro 

2ª Estrela; substantivo feminino, termo ligado à Metodologia do ramo Lobinho. Foi 

uma das etapas de classe desse ramo de 1907 até 2012. O distintivo era uma estrela 

era de metal cromado que possuía um aro de arame soldada no fundo, fixada através 

de um pequeno furo no tecido do boné com uma argola destas de um molho de 

chaves. Era colocada sobre um círculo de feltro amarelo com 2 cm de diâmetro. Sua 

localização no uniforme era no boné do lobinho ao lado direito (de quem olha) o 

distintivo de Pata Tenra. 

 

  
  

https://www.lisbrasil.com/pagina/etapas-do-ramo-escoteiro
https://www.lisbrasil.com/arquivos/livros/ParaSerEscoteiroSegundaClasse.pdf
https://www.lisbrasil.com/pagina/etapas-do-ramo-escoteiro


 

A 

Abertura; substantivo feminino; uma cerimônia executada por todos os ramos, no 

início das atividades, geralmente composta por Hasteamento, Oração e Inspeção. 

Acampamento; tipo de atividade utilizada do ramo escoteiro ao pioneiro, que abrange 

pelo menos um pernoite em barracas. Geralmente é uma atividade pouco utilizada 

pelo ramo Lobo. O 1º acampamento escoteiro foi realizado na ilha de Brownsea, na 

Inglaterra, chefiado por B-P. 

Acampamento volante; tipo de atividade utilizada do ramo escoteiro ao pioneiro, que 

abrange pelo menos um pernoite, é realizada em conjunto com uma excursão a pé ou 

em bicicletas. Não é utilizado no ramo Lobinho. 

Acantonamento; tipo de atividade utilizada por todos os ramos, que abrange pelo 

menos um pernoite, o Ql ocorre em uma construção existente no local. Muito utilizada 

pelo ramo Lobo embora todos os ramos possam utilizá-la. 

Adestramento; termo ligado à Metodologia, em todos os ramos; nome genérico dado 

aos conhecimentos que são adquiridos no Escotismo. Atualmente muitos preferem o 

termo competência. No ramo Lobinho normalmente uma parte da Alcateia fica a cargo 

de um dos escotistas. Nos ramos Escoteiro e Sênior cada Monitor ensina a sua 

Patrulha, junto com seu submonitor.  

AGG; abreviatura de Assembleia Geral de Grupo, que é o órgão normativo do GE 

(Unidade Local Escoteira). 

Ajuri; nome de origem tupi guarani. Tipo de atividade para o ramo Escoteiro e Sênior. 

São concentrações distritais, regionais ou nacionais de Escoteiros com o fim de 

confraternização ou em comemoração a qualquer data ou fato.  

 
2º 1957 - 14 a 21/01 

Ilha do Governador – RJ 
Filme do Hino 

 
4º 1985 - 16 a 21/07 

CEMUCAM Cotia - SP 

 
9º Ajuri do Mar 2002 

de 15 a 19/01 
Salvador – BA 

Base Naval de Aratu 

Veja mais na fonte:  http://celsoneves.blogspot.com.br/2009/01/ajuri-nacional.html  
 

  

https://www.lisbrasil.com/MP3/Vd/AjuriNacionalFB2.mp4
http://celsoneves.blogspot.com.br/2009/01/ajuri-nacional.html


Escoteiro 
 
Lobinho 
 
Uniforme 
 

Quantidades: 
 
 

1 n 5 

2 A 31 

3 B 20 

4 C 66 

5 D 11 

6 E 33 

7 F 6 

8 G 6 

9 H 3 

10 I 8 

11 J 11 

12 K 3 

13 L 10 

14 M 23 

15 N 5 

16 O 1 

17 P 19 

18 Q 1 

19 R 15 

20 S 14 

21 T 7 

22 U 2 

23 V 2 

24 X 0 

25 Y 0 

26 W 0 

27 Z 0 

  
302 

56 
 


