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O Período Introdutório é destinado à integração do jovem à Tropa. Ou seja, é um 
tempo em que o jovem poderá conhecer e ser conhecido. Será conhecido, pois 
ingressará em uma patrulha e será avaliado por seus pares; um escotista será 
encarregado de acompanhá-lo e irá observar seu relacionamento com os demais e a 
sua capacidade em aprender. Verificará também se sua maturidade está de acordo 
com sua idade ou se suas condutas estão dentro do que está previsto para 
determinada faixa etária. 
Também conhecerá sobre a vida na Tropa, pois terá algumas atividades a executar. 
São elas: 
 
• Conhecer os aspectos mais importantes da história do Escotismo e da vida seu 
Fundador. 
• Conhecer a estrutura da Tropa Escoteira.  
• Conhecer os membros de sua Patrulha e os seus encargos. 
• Entender e uso o lema do Escoteiro, o sinal, a saudação e o aperto de mão.  
• Reconhecer os sinais manuais e apitos de comandos.  
• Saber o grito da sua patrulha e conhecer o seu significado.  
• Conhecer o uniforme/traje escoteiro e o significado dos seus distintivos.  
• Conhecer o sistema de progressão escoteiro.  
• Saber como hastear e arriar a bandeira Nacional.  
• Conhecer a Lei e Promessa Escoteiras.  
• Participar das atividades com sua Patrulha.  
 
Ao ser avaliado positivamente nestes itens, o jovem fará sua Promessa Escoteira. 
 

História de Baden-Powel e História do Escotismo. 
Em 22 de fevereiro de 1857 nascia em Londres, capital da Inglaterra, o menino 
Robert Stephenson Smith Baden‐Powell, que mais tarde seria conhecido no mundo 
inteiro como o fundador do escotismo. O menino Robert (apelidado na infância de 
Ste) fez seus estudos em escolas públicas, nas quais era muito popular entre 
colegas e professores. Nas férias, aproveitava para acampar com seus seis irmãos. 
Desde sua infância, era grande seu amor pelas artes, esportes, música, aventura e 
Natureza. Quando terminou seus estudos secundários, Baden‐Powell (BP) ingressou 
no Exército Inglês e se formou oficial. Como militar, B‐P viajou pelo mundo, 
conhecendo diferentes culturas e costumes, com destaque para o povo indiano e as 
tribos africanas. Em 1899, BP foi destacado para ser comandante da guarnição de 
Mafeking durante a Guerra do Transvaal, na atual África do Sul. O local era um 
importante entroncamento ferroviário, e possuía um grande valor estratégico para o 
transporte de riquezas naturais. A cidade ficou sitiada durante meses por forças 
inimigas muito superiores, e só se manteve firme graças à inteligência e coragem de 
B‐P, que inspirava a atitude de seus comandados. Como dispunha de poucos 
soldados, BP treinou todos os homens válidos da cidade para usá‐los como 
combatentes, e ensinou jovens para auxiliar em serviços básicos de primeiros 
socorros, comunicações e cozinha. Esta experiência militar e educacional rendeu a 
base para a formação do Movimento Escoteiro, anos mais tarde. Ao final da guerra, 
B‐P foi aclamado como herói em seu país, fato que o inspirou a escrever um livro 
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para militares, denominado 2 “Aids to Scouting”. No entanto, o sucesso do livro não 
atingiu só o público adulto, mas também crianças e jovens que usavam os 
ensinamentos de exploração em suas brincadeiras e acampamentos. Entusiasmado 
com o fato, BP resolveu organizar uma atividade prática de exploração e aventura, 
adaptada ao público jovem. Um grupo de 20 rapazes, filhos de amigos seus, foi 
selecionado para participar de um acampamento experimental na ilha de Brownsea, 
no sul da Inglaterra, de 01 de agosto até 06 de agosto de 1907. Foram divididos em 
4 patrulhas: Corvo, Touro, Maçarico e Lobo. Devido aos bons resultados deste 
acampamento, BP começou a escrever o livro “Escotismo para Rapazes”, 
inicialmente publicado em fascículos de jornal. Os jovens ingleses gostaram tanto do 
livro que BP, em 1910, afastou‐se do Exército e começou a se dedicar apenas na 
organização e difusão do Movimento Escoteiro pelo mundo. Rapidamente, o 
Escotismo se espalhou por vários países. No Brasil, chegou em 1910 na cidade do 
Rio de Janeiro, trazido por oficiais da Marinha do Brasil, os quais fundaram o 
primeiro Grupo Escoteiro do país. No Rio Grande do Sul, chegou em 1913 no Clube 
Sogipa, da cidade de Porto Alegre, pelo professor de educação física George Black. 
O grupo escoteiro nº 1 do Rio Grande do Sul é o GE Geoge Black, em sua 
homenagem Em Carazinho o Movimento Escoteiro chegou em 1929, trazido da 
Alemanha pelo Padre João Baptista Sorg, razão pela qual o nosso grupo 
homenageou este religioso com o nome do Grupo. O primeiro acampamento 
internacional de escoteiros (JAMBOREE) foi realizado em 1920, na cidade de 
Londres, no clube Olímpia. Neste encontro, BP foi aclamado Chefe Escoteiro 
Mundial. Depois de vários anos de dedicação ao Escotismo, BP sentiu suas forças 
declinarem. Retirou‐se então para uma pequena propriedade na África, nas 
proximidades da capital do Quênia, Nairóbi. Ali, na companhia de sua esposa Olave, 
dividia seu tempo entre a pintura, as visitas de familiares e amigos, e a numerosa 
correspondência vinda de todas as partes do mundo. Faleceu na madrugada de 8 de 
janeiro de 1941, enquanto dormia. Seu túmulo, em Nairóbi, é muito visitado. 
Curiosidade: No Jamboree de Liverpool (Inglaterra), em 1929, a organização do 
acampamento arrecadou 1 dólar de cada jovem e adulto participante e, no final do 
Jamboree, foi adquirido para BP um Rolls Royce preto, zero quilômetros. O carro 
ainda existe. Está restaurado na cor verde e em exposição no Gilwel Park.  
 
PROMESSA ESCOTEIRA 
“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; obedecer a Lei Escoteira”.  
A Promessa Escoteira, assim com o Sinal Escoteiro, é dividida em três partes:  
 
a) Deveres para com Deus – adesão a princípios espirituais e vivência ou busca da 
religião que os expresse, respeitando as demais;  
 
b) Deveres para com a Pátria e o Próximo – (Pátria) lealdade ao nosso país, em 
harmonia com a promoção da paz, compreensão e cooperação local, nacional e 
internacional, exercitadas pela Fraternidade Escoteira. (Próximo) Participação no 
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desenvolvimento da sociedade com reconhecimento e respeito à dignidade do ser 
humano e ao equilíbrio do meio ambiente;  
 
c) Deveres para consigo mesmo – responsabilidade pelo seu próprio 
desenvolvimento. 
LEI ESCOTEIRA  
 
1 ‐ O Escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale mais do que sua própria vida. 
2 ‐ O Escoteiro é leal. 
3 ‐ O Escoteiro está Sempre Alerta para ajudar o próximo, e pratica diariamente uma 

boa ação. 
4 ‐ O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. 
5 ‐ O Escoteiro é cortês. 
6 ‐ O Escoteiro é bom para os animais e as plantas.  
7 ‐ O Escoteiro é obediente e disciplinado. 
8 ‐ O Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. 
9 ‐ O Escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. 
10 ‐ O Escoteiro é limpo de corpo e alma. 
 
SINAL ESCOTEIRO  

 
É feito com a mão direita, com os dedos indicador, médio e 
anelar estendidos e unidos permanecendo o polegar sobre a 
unha do dedo mínimo. Os três dedos significam as três partes 
da Promessa Escoteira, e também que todos os que 
pertencem ao Movimento Escoteiro são unidos. O dedo 
mínimo e o polegar juntos significam que até os mais distantes 
são unidos, e que o mais forte sempre protege o mais fraco. 
 

A saudação escoteira é feita com este sinal, levantado até a 
fronte da testa, com a palma da mão virada para frente. É uma 
forma simpática de saudar outros amigos de nossa 
Fraternidade Mundial, e também utilizada em cerimônias de 
hasteamento e arriamento da Bandeira Nacional, quando o 
Hino Nacional Brasileiro é apenas tocado. Quando o Hino é 
cantado, fica‐se em posição ereta, com os braços estendidos 
ao longo do corpo. 

 
 
 
Quando portando o bastão, faz‐se a saudação parado, com a 
mão esquerda encostada ao bastão, na vertical. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-mXyAvaqGVew/WS78k2UoaBI/AAAAAAAAY6A/QTSkwI4hEdoubWGWTf0ev9PaN8Yc1LUSwCLcB/s1600/images+(1).png
https://1.bp.blogspot.com/-DlQN5s9P5EE/WS78VaMlhBI/AAAAAAAAY58/3na6DVPHt2wbloHrm8UtUDTwUJG05Ye7QCEw/s1600/Saudacao.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-vVM2RNZfVvM/WS785FJizYI/AAAAAAAAY6E/Yme7CNZtxCkvu5zQVdB5Rp_FSLaxoW39wCEw/s1600/images.png
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O sinal escoteiro também é utilizado nas cerimônias de Promessa. 
Nestas ocasiões, é feito elevando‐se a altura do ombro, com o 
antebraço dobrado, e a mão direita formando o sinal. 
 
 
 

 
 
LEMAS 
O lema do Ramo Escoteiro é Sempre Alerta! 
 
E o que é estar sempre alerta? Isso quer dizer que o escoteiro não pode ser uma 
pessoa alienada, tem de estar ligado nos acontecimentos do mundo que o cerca 
(familiares, escolares, sociais etc).  
 
 
PALMA ESCOTEIRA  
 
É uma forma particular de saudar, congratular, agradecer, festejar todos aqueles que 
merecem uma salva de palmas especial. Convidados por um membro do Movimento 
Escoteiro, todos iniciam o aplauso juntos, seguindo o ritmo abaixo: 
 
A-BA-CA-XI 
XI- XI 
XI -XI 
A-BA-CA-XI 
XI -XI 
XI -XI 
A-BA-CA-XI 
A-BA-CA-XI 
XI 

 
APERTO DE MÃO 

 

 
 
 
É um sinal de reconhecimento mútuo, usado por todos os membros da família 
escoteira; é feito com a mão esquerda, os três dedos médios separados do polegar 

https://4.bp.blogspot.com/-__OfEE3tY1A/WS7_5jRLnQI/AAAAAAAAY6o/KsGcrdXZfT0fQmGAgfzx8oSnGeNFfp3wQCLcB/s1600/Sauda%C3%A7%C3%A3o+Escoteira.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-S_ilunii5e0/WS79XQ4vGjI/AAAAAAAAY6I/0H9bLAZXFKUeCEqiHO_qfe1jyXNQAx26ACLcB/s1600/salut_b.jpg
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e do mínimo, este último entrelaçado com o do companheiro. Ao trocarem o aperto 
de mão, ambos enunciam seus lemas (Sempre Alerta).  
 
Existem muitas lendas sobre a origem desta prática. A mais convincente provém da 
tradição Ashanti, da África, cujos guerreiros seguravam na mão esquerda seu 
escudo protetor, e com a direita a lança. Não largavam a lança e escudo de maneira 
alguma. Nas guerras entre as tribos, em caçadas, para se defender de animais. Era 
um escudo de couro, e nele penduravam seus pequenos troféus de caça. Todavia, 
só largavam o escudo protetor quando encontravam com um amigo em quem 
podiam confiar, permitindo‐se largar o escudo e saudar com a mão esquerda em 
sinal de que, diante dessa pessoa, não tinham receio de se mostrar desprotegidos. 
É um sinal de amizade e de confiança. Baden Powell, ouvindo essa história do 
Grande Chefe Ashanti, achou‐a muito interessante, e trouxe essa simbologia para o 
Movimento Escoteiro.. Ou seja, quando um escoteiro cumprimenta outra pessoa do 
movimento escoteiro está dizendo. Eu sou teu Amigo. Eu confio em você.  
A separação do dedo mínimo surgiu durante a 2ª Guerra Mundial. Os escoteiros não 
adeptos do nazismo começaram separar o dedo mínimo como uma espécie de 
senha para diferenciar‐se dos escoteiros comandados por chefes nazistas. Com 
isso, várias famílias judias foram poupadas da morte por causa do aperto de mão 
escoteiro.  
 

UNIFORME DO NOSSO GRUPO ESCOTEIRO E OS DISTINTIVOS 
 
O Grupo Escoteiro Macuxi 94/SP  adota uniforme escoteiro da seguinte maneira:  
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O GE Macuxi 94/SP adota ainda a camiseta do grupo (campo), na cor verde escuro 
com o brasão do grupo na frente. Serve de uniforme para aqueles que ainda não 
puderam comprar seu uniforme.  

 
 
 
ESTRUTURA DA TROPA 
 
No escotismo, a turma que anda sempre junto é chamada de “Patrulha”. As 
patrulhas escoteiras são identificadas por duas cores, e por um nome de um animal. 
Elas geralmente são compostas de cinco a oito escoteiros, e o seu líder é chamado 
de “Monitor”. O monitor escolhe outro escoteiro, o “Sub-monitor”, para lhe ajudar 
na tarefa de dirigir a patrulha. Todos os componentes desta patrulha exercem 
encargos importantes, sejam na sede ou no campo.  
 
O Conselho de Patrulha é a reunião formal dos membros da Patrulha, sob a 
presidência do Monitor, para deliberar sobre assuntos de interesse da Patrulha, 
inclusive suas atividades, admissão de novos membros, problemas de 
administração, treinamento e disciplina. As atas de suas reuniões são lavradas no 
Livro da Patrulha 
 
A Corte de Honra é formada pelos monitores, ou pelos monitores e sub-monitores. 
Seus encontros envolvem um cerimonial, e suas decisões são registradas no livro 
“Ata da Corte de Honra”. A Corte de Honra é constituída sempre que algum monitor 
entender necessário para o bom andamento da Tropa. 
 
O Conselho de Tropa é formado por todos os Escoteiros e se reúne quando é 
necessário visando sugerir a inclusão de atividades na programação anual, avaliar 
uma atividade logo após sua realização e emitir opiniões sobre decisões 
especialmente relevantes para a vida da Tropa. 
O Conselho de Tropa apenas sugere e avalia, cabendo as decisões à Corte de 
Honra. 
O Conselho de Tropa é dirigido pelo Presidente da Corte de Honra. 
O Chefe de Seção e seus Assistentes atuam como conselheiros e sintetizadores dos 
assuntos em discussão. 
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Uma “Tropa Escoteira” é formada por até 32 jovens, e pode ser masculina, feminina 
ou mista. As patrulhas do Grupo Escoteiro Macuxi 94/SP participam de atividades de 
sede todos os sábados das 15:00 as 17:30 horas. Duas ou três vezes ao ano, a 
Tropa Escoteira se reúne em “Assembleia de Tropa” para avaliar o desempenho 
individual e coletivo, sugerir novas atividades e objetivos, e estabelecer normas de 
funcionamento ou convivência. Essas reuniões também são registradas no livro de 
Atas de Assembleia da Tropa Escoteira.  
 
PROGRESSÃO ESCOTEIRA, 
Quando o jovem ingressa na tropa, uma de suas primeiras tarefas será o “Período 
Introdutório”. Os chefes da tropa e o monitor de sua patrulha são responsáveis em 
orientar o novo patrulheiro nesta primeira etapa, para que tão breve seja feita a 
Promessa Escoteira. Este guia simplificado é uma das formas de apoio para a 
conquista desta etapa.  
Depois deste período, o jovem receberá um distintivo de progressão, indicando seu 

nível de conhecimento dentro do Escotismo, o qual também está associado ao 

conhecimento adquirido na escola, na vida em família e em outros meios sociais. O 

chefe da Tropa deverá informar ao jovem quais etapas este deve cumprir para que 

novas progressões sejam conquistadas, na seguinte ordem: Pistas, Trilha, Rumo e 

Travessia. 

DISTINTIVOS DE PROGRESSÃO 

Como já mencionamos, depois do “Período Introdutório” e da realização da 

Promessa Escoteira você receberá do seu chefe o distintivo de Pistas. Para 

continuar conquistando os demais distintivos de progressão, preste atenção às 

seguintes orientações: 

 

Pistas – Ter realizado a Promessa Escoteira 

 
 

 

Trilha - Ter realizado no mínimo 75% das atividades dos 36 conjuntos 

da etapa Pista e Trilha 

 

 

Rumo ‐ Realizar a totalidade das atividades dos 36 conjuntos 

oferecidos para Pistas e Trilha. 
 
 

Travessia – Realizar no mínimo 75% das atividades oferecidas para 

Rumo e Travessia. 


