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Agenda da Patrulha
Parabéns pela sua escolha em ser um Escoteiro.
É bom lembrar que a partir do seu ingresso na
Patrulha você assume responsabilidades com todos
os integrantes de sua Patrulha e eles com você.
O seu Monitor conta a com sua ajuda e a dos demais para que a Patrulha,
seja sempre disciplinada, participando de todas as atividades, executando
com alegria todas as tarefas que lhe são confiadas. Se não puder participar
de uma atividade, avise o seu Monitor ou o seu Chefe.
Para que você tenha contato com seu amigos da Patrulha, anote os seus
telefones.

Nome do Chefe de Tropa:

Tel.:

Nome do Ass. de Tropa:

Tel.:

Nome do Monitor:

Tel.:

Nome do Sub-Monitor

Tel.:

Nome do Escoteiro:

Tel.:

Nome do Escoteiro:

Tel.:

Nome do Escoteiro:

Tel.:

Nome do Escoteiro:

Tel.:

Nome do Escoteiro:

Tel.:

Nome do Escoteiro:

Tel.:

Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a vida da
Tropa Escoteira, vai fazer parte de um grupo de amigos que
chamamos de Patrulha.

Nome:
Nome da Patrulha:

Telefones Úteis
Ambulância

Tel.: 194

Bombeiros

Tel.: 193

Polícia Militar

Tel.: 190

Defesa Civil

Tel.: 199

Falta de Luz

Tel.:

Gás

Tel.:
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Grito de Patrulha:

Nome do Grupo Escoteiro:

nº
2

Tropa Escoteira

Promessa Escoteira

E formada por até quatro Patrulhas e uma delas e a sua.
Nome da sua Tropa:
Grito de Tropa:

A cerimônia da Promessa e um momento marcante e inesquecível para
aquele que se sente pronto para assumir esse compromisso.
É você quem vai escolher esse momento mágico, marcando a data com o
apoio do seu Monitor. Saiba que o principal e tentar fazer o melhor de si
para cumprir o que você ira prometer, com vontade de fazer de tudo para
melhorar a cada dia.
O seu Monitor vai lhe explicar os itens da Promessa junto com o Chefe.

A Patrulha
A sua Patrulha com as outras da sua Tropa Escoteira é representada por
um nome de animal, como Pica-pau, ou de estrelas como Sol ou de uma
constelação, como Pégasus.
Além do nome, as Patrulhas são identificadas por e suas cores (por exemplo:
Pica-pau – Roxo e verde) que são usadas nas:

Fitas da Patrulha Pica-Pau

• Fitas de Patrulha ou no Distintivo Circular de Patrulha.

Distintivo Circular da Patrulha Coruja

Também pode ser usado o distintivo de
patrulha circular de 3,5cm com o desenho
da patrulha, em preto, e, o fundo na cor ou
cores que caracterizam a patrulha. Deve ser
usado a 3cm da costura do ombro.

3

Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para:
cumprir meus deveres para com Deus e minha Pátria;
ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião;
e obedecer à Lei Escoteira.
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Especialidades

Bandeirola de Patrulha

Após sua investidura você poderá conquistar algumas especialidades,
que com certeza te levarão a um crescimento pessoal. As especialidades
vão contribuir para que você se torne ainda mais útil, participante e mais
responsável, álem de adquirir conhecimento.

Ela é o símbolo da Patrulha. Ela pode ter a silhueta do
animal, estrela ou constelação com as cores da
patrulha.

Você deve procurar um especialista, ou seja, uma pessoa que conheça bem
o assunto para orientá-lo na conquista de sua especialidade.
Elas estão divididas em cinco grupos de conhecimentos: Ciências e
Tecnologia, Cultura, Desportos, Serviços e Habilidades Escoteiras.
Podem ser conquistadas, nos seguintes níveis:
• Nível 1 (amarela) conquistando 1/3 dos itens da especialidade.
• Nível 2 (verde) conquistando 2/3 dos itens da especialidade.
• Nível 3 (grena) todos os itens da especialidade.
Para conhecer quais as especialidades você poderá conquistar, peça ao
seu Monitor ou ao Escoteiro responsável pelos livros da Patrulha
(bibliotecário) para ver o Guia de Especialidade.
Cultura

Ciência e Tecnologia

A Bandeirola é fixada em um bastão e é conduzida pelo Monitor, embora sua
guarda e cuidados seja de responsabilidade de todos os escoteiros da patrulha.

Monitor
O Monitor e o responsável pela Patrulha de que você faz parte. Ele e auxiliado
pelo Submonitor. Na Patrulha todos tem uma responsabilidade, em reuniões
na sede ou fora do Grupo Escoteiro em acampamentos (no campo). Você deve
escolher entre os “encargos” de Patrulha aquele que mais lhe agradar e
principalmente tenha habilidade.
Nome do Monitor:
Nome do Submonitor:
Desportos
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Serviços

Habilidades Escoteiras
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Alguns encargos de Patrulha

Etapas de Progressão

Na sede:

A vida na Tropa Escoteira, é dividida em quatro Etapas de Progressão.
Em cada etapa você descobrirá novos objetivos a serem conquistados.
Sua caminhada pode começar com a observação de Pistas que o levará
à descoberta de uma Trilha e à clareza de um Rumo a seguir. A última etapa,
é a Travessia que o(a) convida a novas experiências e aprendizagens
e a exploração de novos territórios.

Almoxarife: encarregado da guarda e da
conservação do material da Patrulha;
Escriba: encarregado da escrituração do
livro de Patrulha;
Bibliotecário: encarregado dos livros, manuais
e demais publicações.

No Campo:

Pistas

Cozinheiro: encarregado da preparação
das refeições nos acampamentos.
Enfermeiro: responsável pela
caixa de primeiros socorros
e sua utilização;
Aguadeiro: encarregado
de manter o campo da
Patrulha sempre
abastecido de água.

Rumo

Seu Monitor lhe informará sobre outros encargos em breve.

Como são tomadas as decisões na Patrulha e na Tropa

Trilha
Travessia

Conselho de Patrulha: É uma reunião dos escoteiros(as) de sua Patrulha,
presidida pelo Monitor, onde são tratados todo tipo de assunto, ouvindo
a opinião de todos.
Corte de Honra: É uma reunião dos Monitores das Patrulhas com a presença
dos chefes. A Corte de Honra administra a Tropa.
Assembléia de Tropa: é uma reunião onde todos participam. Pode ser
presidida por qualquer escoteiro(a) eleito pela Assembléia de Tropa. E uma
de suas funções é decidir as Atividades de Tropa.

Seu Monitor vai acompanhá-lo e ajudá-lo a tirar todas as suas dúvidas,
juntamente com um Escotista que vai orienta-lo, apresentando os Objetivos
Educacionais para você iniciar a sua caminhada. Você também poderá ter o
seu Registro de Progressão Pessoal onde serão colados os selos nos objetivos alcançados para serem carimbados, confirmando assim sua conquista.
Minha Etapa de Progressão é:
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Tradições
Lema Escoteiro
O nosso lema é: Sempre Alerta!
Sinal Escoteiro
O sinal escoteiro é feito com a mão direita.
Os três dedos estendidos representam as três deveres
do escoteiro: para com Deus, para com o Próximo (e a
Pátria) e para consigo mesmo.
O dedo polegar sobre o mindinho significa que o maior
proteje os menores.

Saudação Escoteira
Escoteiros fazem a saudação para se cumprimentarem, e
nas cerimônias de hasteamento e arriamento da Bandeira
Nacional. A posição dos dedos é igual ao sinal escoteiro,
mas a mão toca ligeiramente a fronte do lado direito.

Aperto de mão

Investidura
É um momento festivo e muito importante para todos no Grupo Escoteiro,
a sua aceitação pela Patrulha, Tropa, Grupo. Passa a usar o uniforme
ou o traje e recebe das mãos do Diretor Presidente ou de quem o
representa, o lenço do Grupo.
Do Chefe da Tropa e Assistentes, você poderá receber o listel da Região,
o numeral do Grupo e o distintivo “Escoteiros do Brasil” ou já poderá estar
com eles costurados no uniforme ou traje escoteiro, pergunte ao seu
chefe qual é a tradição do grupo.
Do seu Monitor receberá as Fitas de Patrulha ou o Distintivo Circular de
Patrulha e também o Distintivo de Progressão. Convide sua família para
assistir a cerimônia que representa o seu primeiro passo dentro do
Movimento Escoteiro.
Data da Minha Investidura:
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Parece estranho que os escoteiros se
cumprimentem com a mão esquerda, não é?
No entanto, o significado é que um escoteiro
confia no outro escoteiro. Isto se deve a
uma passagem da vida de B-P: certa vez, ao
estender a mão direita para um chefe de
uma tribo africana surpreendeu-se, quando
o indígena estendeu a mão esquerda para cumprimentá-lo. Depois o chefe
deu a B-P a seguinte explicação: aqui os grandes guerreiros se
cumprimentam com a mão esquerda, largando para isso o escudo. Assim
deixam claro a sua coragem e a confiança que depositaram no outro,
mesmo que este seja o adversário. Entre nós, os guerreiros são homens de
honra e os homens honrados são sempre leais.

O Símbolo Escoteiro
O Símbolo Escoteiro é a Flor-de-lis estilizada que aponta o Norte
nos mapas e nas bússolas. Mostra o caminho do cumprimento
do dever e da ajuda ao próximo. Suas três partes também,
lembram os três itens da promessa: Deus, o Próximo e Pátria.
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Entendendo e Atendendo o Chefe

Lei Escoteira

Dentro do Movimento Escoteiro usamos alguns sinais manuais ou de apito
para nos reunir.

Sinais Manuais

Atenção ou Alerta
Ficar em silêncio e prestar atenção ás instruções do
chefe.

Descansar ou Firme
O sinal de Firme. Todos ficam imóveis, olhando
para frente e em silêncio, com as pernas juntas e
braços ao longo do corpo;
Ao sinal Descansar, você deve afastar a perna
esquerda e cruzar as mãos atrás. Então você pode
olhar para onde quiser e falar se for necessário.

São dez os artigos da Lei. São simples e todos dizem, clara e positivamente,
o que você deve fazer. Neles não existe proibição alguma ou “Não faça isso”.
Como já dissemos, a Lei é respeitada por todos os Escoteiros do Mundo.
O sentido é o mesmo em toda parte. Apenas varia a língua e portanto, a
forma de expressa-la. É a Lei que faz o Escoteiro. Sem ela, não haveria a
unidade da Fraternidade Escoteira.
A medida que você for crescendo e adquirindo maior experiência na sua
Tropa, vai compreender melhor o sentido da Lei. Isto surgirá devagar.
Inicialmente trate apenas de conhece-la e procure cumpri-la. Isto nem
sempre é fácil, você terá fazer o seu melhor possível. O importânte é que
caso não consiga cumprir a Lei como deveria prometa, a si mesmo faze-lo
melhor na próxima oportunidade. Este é o Espirito que faz o verdadeiro
Escoteiro: a firme intenção de cada vez FAZER O MELHOR!
1 . O Escoteiro tem uma só palavra e sua honra
vale mais que a própria vida.
1 dedo = uma só palavra
2. O Escoteiro é leal.
2 dedos = em “L” de Leal

Descansar

3. O Escoteiro está sempre alerta para ajudar
o próximo e pratica diariamente uma boa ação.
Firme

3 dedos = sinal de alerta

4. O Escoteiro é amigo de todos
e irmão dos demais Escoteiros.
5. O Escoteiro é cortês.

Formação por Patrulha

4 dedos = mão girando (todos)

5 dedos = cumprimentando

6. O Escoteiro é bom para os animais e plantas.
6 dedos = formando uma árvore

As patrulhas ficam formadas em filas à frente do
chefe, duas à sua esquerda e duas à sua direita.

7. O Escoteiro é obediente e disciplinado.
7 dedos = indicando um caminho

8. O Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades.
8 dedos = indicando um sorriso

Formação por Ferradura

9. O Escoteiro é econômico e respeita o bem alheio.
9 dedos = mão fechada (“mão de vaca”)

As patrulhas ficam formadas como
se fossem uma ferradura.
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10. O Escoteiro é limpo de corpo e alma.
10 dedos = mostrando as mãos limpas
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História do Escotismo
Agora que você começou a participar do Escotismo, deve estar curioso para saber
como surgiu. O fundador foi o inglês Robert Stephenson Smith Baden Powell,
no qual chamamos de Baden Powell ou somente de BP, (e falamos “BiPi”)
nasceu em Londres, Inglaterra no dia 22 de fevereiro de 1857.
Nos seus primeiros anos de vida, experimentou uma sadia educação, seu pai
H.G. Baden Powell, ensinava seus filhos a viver em contato com a natureza
fora de casa, onde quer que fosse, atráves dos recursos naturais, usando
plantas, animais e a natureza como um todo. Baden Powell estudou no
Colégio de Chartehouse, ele não era um aluno brilhante, mas extremamente
criativo e investigador, destacava-se nas atividades como teatro, desenho,
música e futebol (como goleiro).
No bosque junto ao colégio, iniciou suas experiências como explorador
rastreando animais. Com seus irmãos, lançava-se nas atividades marítimas,
chegando a viajar num pequeno barco a vela, tinha a função de cozinheiro,
sua especialidade sopa.
Ao terminar o colégio pretendeu matricular-se na Universidade de Oxford,
não conseguiu, e acabou se inscrevendo no concurso para aspirantes do
Exército inglês, onde foi classificado em 2º- lugar para a Cavalaria.
Como militar, viajou muito com seu regimento foi até para a Índia e a África.
Mas foi já como Coronel e com apenas 42 anos, que ele foi reconhecido
como herói, por ter defendido Mafeking por 217 dias ao cerco feito pelos
Boers. Mafeking que era uma cidade na África do Sul onde havia o mais
importânte entroncamento ferroviário da África todos da época sabiam que:
“Quem tem Mafeking, tem a chave da África”
Quando regressou ao seu país, encontrou meninos usando em suas brincadeiras
um livro que ele havia escrito para ajudar os exploradores militares com várias
técnicas mateiras, titulado “Aids to Scouting”.
O interesse dos jovens foi tanto que BP decidiu
fazer um acampamento com 21 jovens divididos
em quatro patrulhas, em Agosto de 1907, na
Ilha de Brownsea.
BP estava preocupado com a formação dos
jovens de seu país, principalmente no que se
refere ao caráter. Escreveu o Escotismo para
Rapazes, que foi publicado em seis fascículos,
a partir daí o Escotismo foi difundido pelo
mundo todo, sendo agora o maior movimento
de jovens do mundo. Temos irmãos escoteiros
por todo canto. Então, basta participar do
Escotismo que você terá oportunidade de fazer
muitos amigos.
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Formação em Linha
As patrulhas formam uma linha
tendo o chefe a frente.

Formação em Circulo
As patrulhas formam um circulo em
volta do chefe, seguindo o seu monitor.

Debandar
O Chefe faz três movimentos e quando termina
os jovens dizem “Sempre Alerta!” e fazendo o sinal
escoteiro.

Sinais de Apitos
3 Apitos: é uma chamada geral. As patrulhas formam diante
do chefe que apitou.
2 Apitos: para chamar os Monitores.
1 Apito: para chamar Intendente em acampamento.

Vozes de Comando
O Chefe pode usar as Vozes de Comando, no lugar dos Sinais Manuais.
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Distintivo e Uniforme

Nós usados na Bandeira

Lado Direito

Nó Escota Alceado
O nó de escota alceado serve para unir 2 cabos de
diâmetros diferentes. É usado para prender a adriça na
alça da Bandeira. Este nó pode ser rapidamente desfeito,
pois é terminado com uma alça em lugar da ponta.

Cordão de Eficiência Verde-Amarelo ou
Cordão de Eficiência Vermelho e Branco
quando usado com traje deve ser preso por um
alfinete de segurança.

Insignia de
Rádio Escotismo
2 cm

Nó de Fateixa

Listel da Região
Escoteira

Distintivo
Escoteiros do Brasil

Deve ser usado
a 2cm abaixo da
costura do ombro.

Distintivo Anual

Numeral de
Grupo Escoteiro
caso o numeral do
grupo tenha mais de
um número,
deve ser costurado
sem espaço entre
os números.

Serve para ancorar um cabo
em uma boia de salvamento
ou para prender a adriça na
Bandeira quando existir ilhós.

Nó Escota Alceado

Nó de Fateixa

Distintivos
de Especialidades
Ciência e Tecnologia
Cultura - Desportes

Distintivo de Atividade
podendo ser usado por
seis meses, ápos o Evento.
Distintivo Alternativo
do Cordão de Eficiência Verde
Amarelo ou Cordão de
Eficiência Vermelho e Branco
Podendo ser usado o distintivo
na portinhola do bolso direito.

Uniforme Escoteiro e Traje
Uniforme
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Traje

Seu grupo escoteiro pode opitar pelo uso
do uniforme escoteiro ou traje.
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Cerimônia da Bandeira
É tradição realizar a cerimônia da Bandeira em todas
as reuniões de escoteiros(as).
A Patrulha de Serviço encarrega-se de fixar a bandeira
no mastro, antecipadamente.
Hasteamento: dois escoteiros(as), nas posições
indicadas pelo desenho, preparam a Bandeira para
ser hasteada. Depois de certificar-se de que
a Bandeira está na posição correta,
o(a) escoteiro(a) que segura a Bandeira diz:
“Chefe, Bandeira pronta”.
A seguir o chefe comanda o hasteamento.
Antes de voltarem para suas patrulhas,
os(as) escoteiros(as) fazem juntos(as)
a saudação à Bandeira.
Arriamento: os(as) escoteiros(as)
fazem juntos(as) a saudação à
Bandeira. O(a) escoteiro(a) que
está longe do mastro diz:
“Chefe, Bandeira pronta”.
A seguir o chefe comanda
o arriamento. Os(as)
escoteiros(as) arriam e
dobram a Bandeira, que
entregam ao chefe.

Lado Esquerdo

Distintivo de Patrulha
Quatro tiras de tecido, medindo 1,5cm de largura e 10cm de
comprimento com as cores da patrulha.
Também pode ser usado o distintivo de patrulha circular
de 3,5cm com o desenho da patrulha, em preto, e, o fundo na
cor ou cores que caracterizam a patrulha. Deve ser usado a
3cm da costura do ombro.

Distintivo da Organização Mundial
do Movimento Escoteiro

no terço médio

Insignia Mundial
de Conservacionismo

Cruzeiro do Sul

Distintivo
de Progressão
Deve ser usado
no terço médio do
braço.

Estrela de Atividade

Distintivos
de
Especialidades
Habilidades
Escoteiras
Serviços

Distintivos de Monitor
Deve ser usado de baixo
do distintivo de Promessa,
dois cardarços na cor
branca. Ou, alternativamente,
o distintivo escrito “Monitor”
na portinhola do bolso.
Distintivos de SubMonitor
Deve ser usado de baixo do distintivo
de Promessa na posição centralizado,
um cardarço na cor branca.
Ou, alternativamente, o distintivo
escrito “Submonitor” na portinhola
do bolso.

Distintivo
de Promessa

Distintivo de Modalidade do Mar
Deve ser usado na aba do caxangá, ao
centro, quando estiver usando o uniforme
escoteiro, ou acima do bolso esquerdo
da camisa, quando de traje escoteiro.

O seu Monitor
irá lhe explicar melhor
essa cerimônia.

Distintivo de Modalidade do AR
Deve ser usado na parte frontal da boina
tipo “Montgomery”, pendendo para direita,
quando estiver usando o uniforme
escoteiro, ou acima do bolso esquerdo
da camisa, quando sem cobertura ou
de traje escoteiro.

Distintivo de Modalidade Básica
Deve ser usado na parte frontal da boina
tipo “Montgomery”, pendendo para direita,
ou no centro da copa do chapéu tipo
“escoteiro”.
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Lis de Ouro
Deve ser usada no
lugar do Distintivo de
Progressão que passa
a ser usado abaixo da
Lis de Ouro.
Podendo ser usado
até os 21 anos.
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Modalidades Escoteiras
No Movimento Escoteiro existem três Modalidades a do Mar, a do Ar
e a Básica cada uma com seu Uniforme.
O Traje Escoteiro pode ser usado por qualquer uma das modalidades.
Quando o Traje é usado na Modalidade do Mar ou Ar deve se colocar o
Distintivo da Modalidade em cima do bolso esquerdo.

Os Escoteiros da Modalidade do Mar podem usar dois tipos de Uniformes:
• o uniforme de desembarque e;
• o uniforme de embarcado.
O Traje Escoteiro alternativo pode ser usado atrávez de autorização do
Escritorio Nacional.
A apresentação pessoal é muito importante, uma pessoa bem arrumada,
inspira sempre confiança e admiração. O Escoteiro deve manter-se sempre
bem uniformizado ou trajado.

Uniforme da
Modalidade
Básica
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Uniforme da
Modalidade
do Ar

Uniforme da
Modalidade do
Mar de desembarque

Uniforme da
Modalidade do
Mar de embarcado

Traje Escoteiro

Traje Escoteiro
Alternativo
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