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ESCOTEIROS DO BRASIL

Com a pandemia, entre os anos de 2019 e 2020 a vida social foi
substituída pelo isolamento domiciliar. No mundo todo, as ruas
passaram a ficar vazias, o desemprego e a insegurança passaram a
ser as principais realidades. Com isto, as atividades sociais não
puderam ser realizadas, o que impactou significativamente o
Movimento Escoteiro, pois muitos adultos e jovens não retornaram
às suas unidades. E fica a preocupação: “o que estão fazendo?”
Portanto, agora é hora de retomar! De fazer crescer este estilo de
vida saudável que muito contribui para a melhoria do mundo.

Este é o principal objetivo do projeto: “Retomar para crescer!”



Contribuir com a educação de crianças
adolescentes e jovens, promovendo o
crescimento do Movimento Escoteiro na
Região de Pernambuco, contribuindo assim,
com a formação de uma sociedade melhor.

Objetivo geral



Objetivos específicos

• Estimular a organização administrativa das Unidades
Escoteiras Locais;

• Motivar o crescimento da prática escoteira na Região;

• Reconhecer e contribuir para a prática eficiente da
Metodologia Escoteira em nossa Região;

• Contribuir com a formação de uma sociedade melhor.



Homenageado

Contribuir para a educação de jovens, 
por meio de um sistema de valores 
baseado na Promessa e na Lei 
Escoteira. Por meio desses valores, 
ajudamos os jovens a serem 
protagonistas na construção de um 
mundo melhor, onde as pessoas se 
realizem como indivíduos e 
desempenhem um papel construtivo na 
sociedade.



Retomar para Crescer

O projeto contemplará as Unidades Escoteiras Locais que
atenderem os pré-requisitos determinados com um
certificado de mérito + troféu com o nome do chefe
homenageado.



Pré-requisitos
Para concorrerem a premiação, as UEL’s deverão apresentar os critérios a
seguir:

• Obter o certificado anual de funcionamento 2022;

• Realizar a contribuição regional 2022, até o dia 31 de dezembro;

• Ter participado de, no mínimo, 3 atividades regionais no corrente ano;

• Apresentar um representante na Rede Regional de Crescimento, até 15 de
junho;

• Ter 2 associados com distintivos de recrutador conquistados em 2022.



SEÇÕES AUTÔNOMAS E GRUPOS ESCOTEIROS TOTAL
META

PREMIAÇÃO
DOBRO DA META

PREMIAÇÃO
002° – Chefe Severino Leandro 60
005° - Do Ar Brigadeiro Eduardo Gomes 90
007° - Do Mar Almirante Sylvio Heck 38
012° - Cleonildo Paulo da Silva 35
014° - Regimento Guararapes 78
025° - Felipe Camarão 35
030° - Mathias de Albuquerque 40
032 ° - George Savalla Gomes 55
036° - Chefe Luiz Costa e Silva 45
038° - Do Ar Dulce de Souza Leão 40
042° - Do Ar Antonio Pereira da Silva Filho 30
060° - Chefe Luiz Gonzada de Lima 35
063° - Professora Maria Auxiliadora 50
082° - Chefe Patrocínio 38
094° - Jefferson França 50
096° - Brantmeesters 60
102° - Do Mar Duarte Coelho 40
103° - Escoteiros do São Francisco 60
105° - Marechal Rodon 45
113° - Floresta dos Leões 20
114 ° - Tropa Sênior Autônoma Ada Lovelace 20
211° - Tropa Sênior mista Aut. Do Ar Chefe Berna 20

Certificado 
+ Troféu

- Certificado 

- Troféu 

- R$ 250,00 de 
crédito em 
atividades 
regionais em 
2023.



Resultados Esperados

Tendo como inspiração a história do
memorável e saudoso chefe Narciso,
sendo a legalidade e a alegria como
suas principais marcas, esperamos
que o escotismo continue sendo
praticado com seriedade e
comprometimento,

Desta forma, esperamos que nossa
região cresça em quantidade, sem
deixar a qualidade de lado.



“Muitas pessoas devem a
grandeza de suas vidas aos
problemas que tiveram de”



Obrigado!

instagram.com/escoteiros.pe

-------

facebook.com/EscoteirosPernambuco

www.escoteirospe.org.br


