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Agora você faz parte da nossa família 
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Nesse momento de chegada, desejamos expressar em nome de todos integrantes “da 
grande Guaianazes”, os votos de que toda a sua família se integre perfeitamente ao nosso 
Grupo Escoteiro, e que conosco trabalhe para a sua felicidade. 

Assim, nossas primeiras palavras são para incentivá-los a ver o Movimento Escoteiro, antes 
de tudo, como uma oportunidade que se apresenta à família. Oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento do ser humano como um todo e de todos os seres humanos. Oportunidade de 
garantir aos nossos filhos, algumas horas semanais dedicadas a uma vida voltada para valores 
mais elevados, em meio à rotina diária imposta pela necessidade, que tanto dificulta essa 
prática, mesmo em nossas próprias casas. Oportunidade de encontro de jovens buscando algo 
em comum, algo que nós queremos muito e que podemos ajudá-los a encontrar e desenvolver. 

E, nesse esforço, acabamos por nos descobrir ajudando a nós mesmos. 
Os que agora chegam saibam que nós, os mais antigos, aceitamos o desafio de dedicar uma 

pequena parte do nosso tempo ao Movimento Escoteiro, recebemos de volta muito mais do que 
damos. E queremos que isso aconteça também com vocês. Que a participação no Grupo não 
seja encarada como mais um encargo colocado sobre nossos ombros. Que, desde esses 
primeiros momentos, a possibilidade de um sensível ganho no relacionamento de pais e filhos, 
em razão de vivência intensa de uma atividade comum, seja considerada. 

E mais: que a descoberta da satisfação em prestar um serviço à comunidade a que 
pertencemos e, ao mesmo tempo, incluir novos amigos e companheiros em nossa vida, seja 
também um benefício a ser creditado à oportunidade oferecida pelo Movimento. 

Segundo nosso Fundador, Baden-Powell – “Alcançamos a felicidade quando fazemos os 
outros felizes”. 

Nós concordamos com ele e achamos que é por meio da Participação e da Responsabilidade 
que nos engajamos na busca da Felicidade. 

A Diretoria do GEG, por meio de todos os seus integrantes, estará sempre à disposição para 
conversar sobre essa Participação e Responsabilidade, favorecendo ao esforço de integração de 
sua família ao Grupo Escoteiro.  

Portanto, Sejam bem-vindos! 
 

Participação: visando o desenvolvimento conjunto da cidadania, num processo de decisões 
e ações conjuntas em benefício de nossas crianças e jovens, aplicando os Fundamentos do 
Escotismo. 

 

Responsabilidade: em nossa convicção de que a presença de seu(s) filho(s) 
contará sempre com nossa mais total confiança, podendo acreditar no 
compromisso assumido pelos pais ou responsáveis em contribuir com as tarefas 
do Grupo Escoteiro que necessitam ser compartilhadas, de forma que, cada um 
desenvolvendo sua parte, a ninguém seja pesado essa atribuição. 

 

O Movimento Escoteiro: Uma das maiores preocupações é que os filhos estejam 
em BOA COMPANHIA. Todos sabem o que pode ocorrer quando o ambiente em 
que ele participa não é salutar. O Escotismo proporciona à criança e aos jovens 
momentos agradáveis, preenchendo o seu tempo livre com atividades úteis e 
sadias, sob orientação de pessoas treinadas e que exercem sua função 
voluntariamente, preparando o jovem para o futuro, educando através da LEI 
ESCOTEIRA E DO SERVIÇO AO PRÓXIMO. 
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FUNDAMENTOS DO ESCOTISMO BRASILEIRO: 
 

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

O Propósito do Movimento Escoteiro é contribuir para que os jovens assumam seu próprio 
desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas pelas potencialidades 
físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e 
úteis em suas comunidades, conforme definido no Projeto Educativo da União dos Escoteiros do 
Brasil. 
 

Os Princípios do Escotismo são definidos na Promessa Escoteira, base moral que se ajusta 
aos progressivos graus de maturidade do indivíduo: 
 Dever para com Deus: Adesão a princípios espirituais e vivência ou busca da religião que 

os expresse, respeitando os demais. 
 Dever para com o próximo: Lealdade ao nosso País, em harmonia com a promoção da 

paz, compreensão e cooperação local, nacional e internacional, exercitadas pela 
Fraternidade Escoteira. Participação no desenvolvimento da sociedade com reconhecimento 
e respeito à dignidade do homem e ao equilíbrio da Natureza. 

 Dever para consigo mesmo: Responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento. 
 

O Método Escoteiro caracteriza-se pelo conjunto dos seguintes pontos, com aplicação 
eficazmente planejada e sistematicamente avaliada nos diversos níveis do Movimento: 
 

 Aceitação da Promessa e Lei Escoteira: todos os seus membros assumem um 
compromisso de vivência da Promessa e Lei Escoteira. 

 

 Aprender Fazendo: educando pela ação, o Escotismo valoriza: 
 o aprendizado pela prática; 
 o treinamento para a autonomia, baseado na autoconfiança e iniciativa; e 
 os hábitos de observação, indução e dedução. 

 

 Vida em Equipe: denominada nas Tropas “Sistema de Patrulhas”, incluindo: 
 a descoberta e aceitação progressiva de responsabilidades; 
 a disciplina assumida voluntariamente; e 
 a capacidade tanto para cooperar como para liderar. 

 

 Atividades Progressivas, Atraentes e Variadas, compreendendo: 
 Jogos; (educativos) 
 Adestramento em técnicas úteis, estimulado por um sistema de distintivos; 
 Vida ao ar livre e em contato com a Natureza; 
 Integração com a comunidade; e 
 Mística e ambiente fraterno. 

 

 Desenvolvimento Pessoal pela Orientação Individual, considerando: 
 a realidade e o ponto de vista de cada membro; 
 a confiança nas potencialidades de cada jovem; 
 o exemplo pessoal do adulto; e 
 seções com número limitado de jovens e faixa etária própria. 
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DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E RESPONSÁVEIS: 
 

São direitos dos pais e responsáveis dos membros juvenis do Grupo Escoteiro GUAIANAZES: 
 Ter seu(s) filho(s) participando de um Movimento Educativo que atua desde 1910 no Brasil e 

que funciona em mais de 150 países do mundo e no qual só permanecerá por vontade 
própria, desde que também os pais ou responsáveis cumpram seus deveres (ver a seguir); 

 Possibilitar, mediante inscrição e vaga, a participação preferencial de seu(s) filho(s) como 
sócio(s) beneficiário(s) do Grupo Escoteiro, vindo a integrar a Fraternidade Escoteira 
Mundial; 

 Participar, com direito a voz e voto, votar e ser eleito, nas Assembléias do Grupo (as 
reuniões ordinárias são anuais); 

 Comparecer à sede do Grupo Escoteiro e da Região Escoteira, nas atividades e reuniões; 
 Efetuar compras de publicações, distintivos e outros materiais escoteiros, nas lojas do Grupo 

Escoteiro e da Região Escoteira; 
 Receber em casa, as circulares e comunicações expedidas pelo Grupo e outros órgãos 

escoteiros; 
 Participar das atividades “Pais & Filhos”, dos Conselhos de Pais da Seção de seu(s) filho(s) e 

de outras atividades abertas aos pais dos membros juvenis; 
 Fazer sugestões sobre o funcionamento do Grupo Escoteiro e participar do desenvolvimento 

de projetos em seu benefício; e 
 

São deveres dos pais e responsáveis dos membros juvenis do Grupo Escoteiro GUAIANAZES: 
 Participar ativamente das reuniões da Assembléia de Grupo (normalmente anuais), 

compreendendo que da escolha de seus dirigentes depende o funcionamento administrativo 
do Grupo e a seleção de seus Escotistas; 

 Comparecer às reuniões do Conselho de Pais da Seção de seu(s) filho(s) (normalmente 
semestrais para cada um), a fim de acompanhar a proposta pedagógica de trabalho e o 
planejamento e a avaliação das atividades; 

 Manter-se permanentemente informado sobre a programação de atividades da seção de 
seu(s) filho(s), assim como não permitir a participação do(s) mesmo(s) em nenhuma 
atividade externa da qual não tenha sido satisfatoriamente informado pela Chefia, levando a 
esta ou à Direção do Grupo, eventuais dúvidas ou observações sobre qualquer aspecto, 
especialmente quanto à segurança, logística e saúde. 

 Colaborar com os meios ao seu alcance para o sucesso dos projetos propostos pela Seção 
de seu(s) filho(s), pelo grupo Escoteiro e pelo seu próprio filho; 

 Estimular seu(s) filho(s) no desenvolvimento de sua capacitação escoteira e na regular 
freqüência às atividades do Grupo Escoteiro, justificando quando não puder comparecer; 

 Manter a Chefia da Seção de seu(s) filho(s) informada sobre o desenvolvimento e interesse 
do(s) mesmo(s), contribuindo para o sucesso das atividades programadas; 

 Colaborar com a Diretoria do grupo nas tarefas administrativas, nas suas ações, e na parte 
técnica, ao menos, como instrutor e/ou examinador de especialidades em área de seu 
interesse; 

 Buscar conhecer e compreender mais profundamente a proposta do Escotismo Brasileiro 
(Fundamentos e Projeto Educativo), a fim de possibilitar uma ação educativa convergente 
com a atuação familiar, religiosa e escolar; 

 Ajudar na correta divulgação do Escotismo, nos círculos de sua atuação; 
 Contribuir para que as mensalidades sejam mantidas em dia, sendo que: a falta de 

pagamento de 3 mensalidades ou taxa de inscrição da UEB, bem como 3 faltas consecutivas 
sem justificativa, provocará o desligamento do seu(s) filho(s) do Grupo Escoteiro. 
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Assembléia de Grupo 

Presidente e Secretário 
 (eleitos na reunião) Comissão Fiscal 

1 presidente + 2 titulares 
e 3 suplentes 

Assistente 

Patrícia Soares 

Assistente 

Rosilene Ribeiro 
Assistente 

Fernando Perecin 

Assistente 

Ariane Ivo 

Assistente 

 

Chefe de Seniores 

Anna Beatriz 

Mestra Pioneira 

Anna Beatriz 

Assistente 

Moises Arantes 

Assistente 

Mauricio Tucci 

Assistente 

Leandro Morassi 

Chefe de Escoteiros 

Paula Ramos 

Diretor Técnico 

Paulo Cabello 

Diretor Presidente 

Andréia Guedes Araújo 

Assistente 

 

Diretor Admin. Adjunto 

Roberto Ramin 

Assistente 

Bráulio 

Assistente 

Diane Arantes 

Dir. Técnico Adjunto 

Aparecida Nicrosini 

Diretor Financeiro 

Junko Ito 

Diretor Administrativo 

Thadeu Farias 

Diretor Financ. Adjunto 

Andréa de Moraes 

Assistente 

Denise Watanabe 

Chefe de Lobinhos 

Luiz Mallol 

Assistente 

Henrique Guedes 

Dir. de Cozinha 

Madalena e Ilma 

Diretor de Sede 

Clóvis Ivo 

Diretor Tesoureiro 

Dolores Queiroz 

Dir. Sala F. Lis 

Ariane Souza 

Assistente 

Rosangela Lima 

Assistente 

 

 

ESTRUTURA DO 68ºSP GUAIANAZES: 
 

A Assembléia de Grupo é composta pelos membros eleitos da Diretoria e da Comissão Fiscal, 
os Escotistas, Pioneiros e Sócios Contribuintes (Pais ou Responsáveis e Antigos Escotistas).  

 

A diretoria é eleita por 3 anos. É composta pelo Diretor Presidente e outros dois diretores, 
podendo ela mesma nomear outros diretores adjuntos ou para assuntos específicos. 

 

Cada seção deve ter um Chefe e assistentes, de acordo com o número de jovens e faixa 
etária atendida.  Eles recebem treinamento em cursos ministrados na Região ou no Pólo de 
Desenvolvimento de Escotismo da Borda do Campo. 

 

Maiores detalhes sobre a estrutura e o funcionamento constam no Estatuto do Grupo. 
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GRUPO GUAIANAZES – UM POUCO DA SUA HISTÓRIA 
 

O Grupo Escoteiro GUAIANAZES foi fundado em 27/09/1953 pelos Rotarianos da Cidade 
com grande apoio de todas as autoridades locais. É o mais antigo da cidade. 

A cerimônia de fundação ocorreu no Cine São Bernardo, na qual participaram o Prefeito e 
vários vereadores da cidade. E, como ocorreu nas vésperas do quarto centenário da cidade de 
São Paulo, dizem que na oportunidade ocorreu um grande desfile comemorativo com a 
participação de delegações escoteiras de várias cidades. 

Nossa primeira sede foi na Rua Santa Filomena, mas desde 15 de julho de 1962 mudou-se 
para a Avenida Imperatriz Leopoldina nº. 730, onde funciona até hoje. 

No ano de 1988 obteve Concessão e Direto Real de Uso desse imóvel pelo prazo de 99 
anos, através de Lei e Escritura apropriada. 

Hoje dispomos de uma bela sede, bem adaptada às nossas atividades escoteiras, fruto de 
muito trabalho de todos os jovens e pais que já participaram do Grupo. 

 
Nossos jovens já representaram o Grupo em várias grandes atividades, tais como: 

 Ajuri Nacional: 1º 1958 no Rio de Janeiro; 4º 1985 em Cotia; 
 Jamboree Pan-Americano: 1º 1965 no Rio de Janeiro; 2º 1970 em Asunción no Paraguai; 

4º 1981 em Porto Alegre, 8º 1992 em Porto Alegre; 10º 1996 na Guatemala; 11º 2001 em 
Foz do Iguaçu;  

 Acampamento Internacional de Patrulhas: 1964 em Porto Alegre; 1978 em Porto 
Alegre; 

 Jamboree Amistad sin Fronteras,  1976, em Asunción, Paraguai;  
 Jamboree Mundial,  de 1999 no Chile; de 2007 na Inglaterra; 
 Jamboree Nacional, 1º 1998 em Navegantes/SC; 4º 2009 em Foz do Iguaçu/PR; 
 Interclãs, 17º 2003 em Campo Limpo Paulista, 18º 2004 em Águas da Prata, 19º 2005 em 

São Roque; 20º 2006 em Bragança Paulista; 
 Acampamento Regional de Patrulhas: 1º em Barretos 1990; 2º em Dourados em 1998; 

3º em Ribeirão Preto em 2002. 
 
Neste período já passaram “pela Guaianazes” milhares de jovens e centenas de adultos. Já 

estamos na fase de recebemos netos de pessoas que, quando crianças, foram escoteiros em 
nosso Grupo. 

Nossa Chefia e Diretoria são constituídas por pais dos membros juvenis e por outros que 
estão no Grupo desde crianças, formando uma verdadeira família - “A GUAIANAZES”. 
 

O JOVEM TEM DIREITO – QUE O ESCOTISMO SEJA FEITO PARA ELE! 
 

O CHEFE TEM O DEVER – DE APLICAR CORRETAMENTE O MÉTODO ESCOTEIRO! 
 

O PAI TEM OBRIGAÇÃO – DE FAVORECER A PRÁTICA DO ESCOTISMO! 
 

“TODOS OS PAIS SE PREOCUPAM COM SEUS FILHOS,  
MAS POUCOS SÃO AQUELES QUE REALMENTE SE OCUPAM COM ELES!“ 
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INGRESSO NO GRUPO programa da recepção: 
 
 

SÁBADO DIA 12/MARÇO/2011 Clube da Flor-de-Lis das 14h30 às 17h00 

Preencher ficha inscrição (parte da autorização preliminar). 
História do Fundador e do Movimento Escoteiro. 
Estrutura do Grupo (Diretoria e Chefia) 
Fotos de atividades. 
Apresentar o programa para recepção e desembolso. 

 

 
 

SÁBADO DIA 19/MARÇO/2011Clube da Flor-de-Lis das 14h30 às 17h00 

Fundamentos e Princípios do Escotismo.  Método Escoteiro. 
Os diversos Ramos do Escotismo. 
Uniforme e Traje. 
Direitos e Deveres. 
Como ser voluntário. 
Ênfase para Tropa de Pais. 

 

 
 

SÁBADO DIA 26/MARÇO/2011Clube da Flor-de-Lis das 14h30 às 17h00 

Filme: Aprender fazendo 
Os pais visitam os Ramos (Lobo, Escoteiro, Sênior e Pioneiro). 
Confirmação da inscrição (preencher pedido de inscrição). 
Pagamento de R$ 140,00 (LOBO: camiseta, cinto, taxa de adesão, boné e registro UEB + Região). 
Pagamento de R$ 180,00 (ESCOTEIRO: camiseta, cinto, taxa de adesão, meião, bermuda/saia e 

registro UEB + Região). 

 

 
 
 

SÁBADO DIA 03/ABRIL/2011 às 14h00 

Apresentação de todos aspirantes, com a presença dos pais e convidados. 
Pagamento da primeira mensalidade R$20,00 (com desconto). 

Todo mês: pagar mensalidade de R$25,00 (ou R$20 se pagar até 2º sábado do mês). 
Caso tenha mais de um filho, desconto de R$5,00 no segundo e no terceiro. 

Meados de abril registro dos novos.  
 
 
 

 
 

Quando o jovem for realizar a sua promessa (quando a chefia marcar) 

15 dias antes da Promessa, fazer o pagamento das despesas: 
Lobinho e Lobinhas:    R$70,00 (camisa, lenço, anel e distintivos).  
Escoteiros e Seniores:  R$80,00 (chapéu, camisa, lenço, anel e distintivos). 
 O lenço e distintivos serão entregues na cerimônia, para qual podem ser convidados amigos e parentes. 
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RESUMO DA HISTÓRIA DE BADEN-POWELL (B-P.) E DO ESCOTISMO: 
 

Em 22 de fevereiro de 1857 nascia em Londres, Robert Stephenson Smith Powell. Com 3 
anos, perderia o pai, Reverendo e Professor Baden Powell. Sua mãe, Henriette Grace, assumiu 
a responsabilidade de formação de Robert e de seus irmãos e segundo B.P., “Foi a sua 
influência que me guiou pela vida afora muito mais do que quaisquer preceitos ou qualquer 
disciplina aprendida na escola”. 

O menino Robert, fez seus estudos em escolas públicas, onde era muito popular e querido 
por todos os colegas e professores. Nas férias ele sempre aproveitava para acampar com seus 
irmãos, sob a liderança de seu irmão mais velho Warrington. Desde a infância era grande seu 
amor pela aventura e pela natureza. 

Em 1869, mediante um “anúncio público” a família passou a ser Baden-Powell, em 
homenagem ao seu falecido pai, incorporando o sobrenome da avó paterna. Quando terminou 
seus estudos secundários, ingressou no exército, mediante concurso. Como oficial de carreira, 
viajou muito, conhecendo grande parte do mundo. Durante suas viagens, conheceu os 
costumes do Afeganistão, Albânia, Grécia, Índia, Turquia, Tunísia, Bósnia, EUA e Canadá. 

Durante a guerra do Transvaal (África), em 1889, B.P. comandou a guarnição de Mafeking, 
importante entroncamento ferroviário, cuja posse era de grande valor estratégico. A cidade foi 
durante meses vítima de ataques de forças boers muito superiores e só se manteve graças à 
inteligência e a coragem de seu comandante. 

Como dispunha de poucos soldados, B.P. treinou todos os homens válidos sa cidade como 
combatentes e para serviços auxiliares, primeiros socorros, comunicações, cozinha, etc. 
Organizou um corpo de cadetes com os adolescentes da cidade. A maneira como os jovens 
desempenharam suas tarefas, seus exemplos de dedicação, lealdade, coragem e 
responsabilidade, causaram grande impressão a Baden-Powell, que lhes dedicou o único selo de 
correio inglês de sua história, sem a figura de Sua Majestade. 

Foi recebido em Londres, após suportar o cerco até a chegada dos reforços ingleses, como 
um herói, recusando sempre essa supervalorização. Em serviço em outros países, pode 
confirmar a importância da confiança no desempenho de jovens soldados. Durante uma viagem 
a sua pátria, B.P. entrou a governanta e a filha de um amigo no alto de uma árvore para não 
serem vistas, usando um livro que ele havia escrito para exploradores do exército, que tinha 
ensinamentos sobre como acampar e sobreviver em regiões selvagens. Visitou, a convite, a 
“Brigada de Rapazes” que realizava desfiles, e julgou sua prática muito “verniz exterior”. 

 
 
Conversando com seus amigos, resolveu realizar em 1907 na Ilha de Brownsea um 

acampamento com vinte e um rapazes de diversos segmentos sociais de 12 a 16 anos, onde 
ensinou e aplicou uma porção de habilidades tais como: primeiros socorros, observação, 
técnicas de segurança, como exercitar o Sistema de Patrulhas e demonstrar confiança nos 
jovens. 

Devidos aos bons resultados deste acampamento experimental, B.P. começou a escrever o 
livro “Escotismo para Rapazes”, que foi publicado em fascículos quinzenais e vendido em bancas 
de jornal. 
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Os rapazes ingleses se entusiasmaram tanto com o livro, que B.P. aceitou o desafio de 
organizar o Movimento Escoteiro. Em 1912 casou com Miss Olave St. Clair Soames, que depois 
demonstrou ser uma extraordinária companheira na divulgação do Escotismo em todo o mundo. 
Para atender às crianças menores, em 1916 criou os lobinhos, cuidando de dar-lhes 
características próprias buscadas no livro “Mowgli, o Menino Lobo” de seu amigo Rudyard 
Kipling. Em 1919 foi realizado o primeiro Curso de Formação de Escotistas, em Gilwell Park. 

No primeiro acampamento internacional, que os escoteiros chamaram de Jamboree, realizado 
em Londres, os vinte mil jovens presentes aclamaram Baden-Powell Escoteiro-Chefe Mundial, 
em 6 de agosto de 1920, data mais tarde adotada como Dia Interamericano do Chefe Escoteiro. 

Depois de vários anos de dedicação ao Escotismo, viajando pelo mundo e fundando 
Associações Escoteiras em vários países, B.P. sentiu suas forças declinarem. Retirando-se então 
para uma pequena propriedade que possuía próximo à cidade de Naiorobi, no Quênia, dividindo 
seu tempo com sua família e as visitas de seus amigos, a pintura e a numerosa 
correspondência. Faleceu na madrugada de 8 de janeiro de 1941, enquanto dormia. 

 
No Brasil, o Escotismo foi fundado em 14 de junho de 1910 no Rio de Janeiro, sob a 

denominação de Centro dos Boys Scouts do Brazil. A partir de 1924 foi constituída a União dos 
Escoteiros do Brasil, como entidade máxima do Escotismo Brasileiro, sendo sua sede de 
transferida em 1974 do Rio de Janeiro para Brasília. O Grupo Escoteiro George Black de Porto 
Alegre, fundado em 1913, é o mais antigo em atividade no Brasil.  No estado de São Paulo o 1o 
Grupo Escoteiro São Paulo, é o mais antigo, sendo fundado em 1923. 

 
O Grupo Escoteiro Guaianazes é o mais antigo da cidade, e um dos mais antigos da região. 

Dele já participaram chefes que tiveram destacado papel na administração do Escotismo 
Brasileiro como o Chefe Álvaro Tavares, Carlos Alberto Teixeira e Wladerlei Galera. 
 

GUAIANAZES UM POUCO DO SIGNIFICADO: 
 

Guaianazes é o nome de uma tribo de índios das mais numerosas que existiam no Brasil na 
época do descobrimento.  

Habitavam a zona leste da capital paulista e o interior daquelas proximidades. 
Os antigos escoteiros, da época de 1950 e 1960, citavam o Grupo como “A Guaianazes”, 

talvez como menção à Tribo ou à Família, da qual todos passam a fazer parte com o ingresso 
no Grupo.  

 

São considerados símbolos do nosso 
Grupo:  
a) o lenço vermelho com fita amarela e a 

logo marca do Grupo, e 
b) a mascote ariranha, cujo desenho 

consta na capa deste manual; 
c) a logomarca G que consta nos nossos 

impressos; e 
d) a bandeira do nosso grupo.  
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ALGUNS LIVROS PARA QUEM QUISER SABER MAIS: 
 
 
 

 A Educação pelo Amor Substituindo a Educação pelo Terror // Baden-Powell 
Tese apresentada em uma Conferência de Educação, pelo Fundador, mostrando as bases 
pedagógicas do Escotismo. 

 

 Compreendendo os Fundamentos do Escotismo // Rubem Suffert 
Texto elaborado para explicar em detalhes a Definição, o Propósito, os Princípios e o Método 
Escoteiro. Em sua segunda edição, incluiu o Projeto Educativo da UEB. 

 

 Projeto Educativo da UEB // União dos Escoteiros do Brasil 
Dá uma visão para o leigo, da proposta educativa da UEB. 

 

 P.O.R. Princípios Organização e Regras da UEB // União dos Escoteiros do Brasil 
Regras gerais para o escotismo brasileiro. 

 

 Estatuto do GEG 
Normas internas do 68ºSP GE GUAIANAZES 

 

 Lições da Escola da Vida 
Autobiografia de Baden-Powell 

 

 Guia do Chefe Escoteiro // Baden-Powell 
Explica aos adultos a proposta educativa do Escotismo, com seus termos próprios. 

 

 Objetivos e Método do Adestramento de Lobinhos // Baden-Powell 
Uma proposta resumida da concepção do Fundador sobre o ramo Lobinho, para crianças de 
7 a 11 anos de idade. 

 

 250 milhões de Escoteiros // Laszlo Nagy 
Uma descrição completa e apaixonante da história de Baden-Powell e do Escotismo Mundial 

 
 
 

SEJAM BEM-VINDOS! 
 
O GRUPO ESCOTEIRO GUAIANAZES é uma unidade local para prática de Escotismo, 
devidamente autorizada junto à União dos Escoteiros do Brasil, que por sua vez, é 
uma entidade reconhecida de utilidade pública pelo Decreto Federal nº. 3597 de 
11/07/1917, reiterada pelo Decreto nº. 5497, de 25/07/1928, e como instituição 
destinada à educação extra-escolar pelo Decreto Lei nº. 8826 de 24/01/1946. 
 
 
 


