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O Projeto de Crescimento “100 no Centenário” 
 

A União dos Escoteiros do Brasil lança um desafio para todos os 
Grupos Escoteiros do Brasil que tenham em seu efetivo um número inferior a 
100 membros atuantes. O desafio é fazer com que estes Grupos Escoteiros 
aumentem o efetivo em 2007, apenas completando suas Seções, atingindo um 
número mínimo de 100 membros. 

Um estudo efetuado com base no Sistema de Registro da UEB, revelou 
apenas pouco mais de sete por cento dos Grupos Escoteiros (1.039 no total) 
têm efetivo superior a 115 membros, e que estes 77 Grupos, entretanto, 
contribuem com cerca de 25 % de todo o efetivo da UEB. 

Assim, nossa meta deve ser o crescimento interno. Se todos os Grupos 
Escoteiros do país tiverem um mínimo de 100 pessoas, alcançaremos um 
efetivo nacional com mais de 100 mil membros. 

Para alcançar este objetivo é necessário um esforço por parte dos 
Grupos que ainda não possuem este número padrão de 100 membros, no 
sentido de completar todas as suas Seções, promovendo trabalho interno, tanto 
dos dirigentes e escotistas, como, e principalmente, através da participação 
dos jovens, das Matilhas e Patrulhas, e das Seções. 

Aos Grupos que aceitarem o desafio, a União dos Escoteiros do Brasil, 
estará disponibilizando no seu site um amplo material para apoiar este 
trabalho. Durante o ano de 2007 todos Os Grupos Escoteiros que alcançarem o 
número de 100 membros receberão um Certificado de Reconhecimento do 
Projeto “100 no Centenário”. 
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Porque e como posso participar 
 

O nosso Centenário é uma ocasião fantástica de nos envolvermos em 
projetos e de mostrar ao mundo o que é o Escotismo. É intenção de todos 
potencializar ao máximo este ano único, de forma a desenvolver um melhor 
Escotismo para um maior número de jovens em mais comunidades em todo o 
mundo. 

O Projeto “100 no Centenário” busca utilizar as oportunidades da 
comemoração do Centenário para desenvolver o Escotismo na nossa 
Associação, porém o potencial para ajudar o Movimento Escoteiro a crescer e 
desenvolver-se, na passagem para o segundo século, está em nossas mãos. 
Vamos agarrar firmemente esta oportunidade.    

É importante a participação de todos os grupos, principalmente aqueles 
que estão com baixo número de efetivo. Este é o momento de juntar forças 
dentro do Grupo Escoteiro e com pequenas e grandes ações conseguir o 
resultado proposto pelo projeto. Vamos incentivar a participação de todos, 
buscando as ações de cada lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, escotista e 
dirigente, que somadas a ações das alcatéias e tropas e de todo o Grupo 
Escoteiro, trará grandes resultados. É hora de arregaçar o uniforme e lutar pelo 
crescimento e fortalecimento do seu grupo.   

Não é necessário nenhum tipo de inscrição para poder participar, a 
participação é voluntária e os resultados serão acompanhados através da 
efetivação do registro destes novos membros. 
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O Objetivo da Atividade 
 
 Esta atividade externa foi especialmente desenvolvida para ser realizada 
por todas as Seções do Grupo Escoteiro, com objetivo de captar novos 
membros. 

A idéia aumentar a visibilidade do Movimento Escoteiro através de uma 
demonstração da atividade que mais chama a atenção dos jovens para o 
Escotismo, o acampamento.   

Normalmente os Grupos Escoteiros aproveitam eventos externos, que 
reúnem jovens e adultos para realizar este tipo de atividade, optando 
preferencialmente por eventos relacionados aos objetivos do Movimento 
Escoteiro. 

Outra forma de realizar a atividade é determinar um local (shopping, 
escola, igreja, clube, etc), que reúna uma quantidade razoável de jovens, e 
realizar a atividade em um ou mais dias. 

O Acampamento modelo é uma atividade de excelentes resultados, 
tanto na captação como na divulgação do Grupo Escoteiro, porém não 
podemos esquecer que se trata de uma atividade que precisa ser bem planejada 
e bem executada pelo Grupo. 

O sucesso desta atividade está no planejamento eficiente, na execução 
eficaz e no empenho dos integrantes do Grupo em fazer a divulgação. 

Este Manual de Procedimentos têm o objetivo tornar mais eficiente a 
forma de realização desta atividade, trazendo melhores resultados às 
atividades de captação do Grupo Escoteiro. 
 Na seqüência, relacionamos alguns itens importantes para o bom 
planejamento da atividade, sendo que o Grupo Escoteiro poderá definir outros 
itens que julgar necessário.   
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 O planejamento das ações a serem realizadas antes da atividade é fator 
importante, para que no dia do evento a sua preocupação esteja voltada para 
outros detalhes. 
 Serão necessárias diversas ações, durante várias semanas, para que o 
evento seja realizado com sucesso. Listamos abaixo alguns itens importantes a 
serem observados durante o planejamento da atividade. 

No final deste material disponibilizamos uma planilha de 
acompanhamento semanal das ações. A seqüência destas ações semanais 
busca tornar mais eficiente o planejamento feito para a atividade. 
 
 
Montando a Equipe Responsável 
 
 Uma vez definido que o Grupo Escoteiro realizará a atividade, é 
necessária uma reunião com a participação de todas as Seções. Nesta reunião 
sairá a Equipe Responsável pelo evento. 
 É importante a participação de pelo menos um membro de cada Ramo, 
uma vez que o objetivo da atividade é captar membros para todas as Seções do 
grupo. 

A Equipe Responsável deverá ficar atento para os seguintes pontos 
importantes para o bom funcionamento da atividade: 

• Transporte dos participantes – Entre em contados com os pais para 
definir o deslocamento dos seus filhos para a atividade; 

• A montagem do acampamento, com a participação de jovens e 
escotistas com competência para isso, pois será a imagem do 
Movimento Escoteiro que será transmitida; 

• Envio do material para a atividade – Antecipadamente consiga um 
veículo (ex.Kombi) para transportar do material da atividade; 

• Alimentação dos participantes – Os membros do Grupo vão levar o 
próprio alimento? O alimento vai ser fornecido? etc; 

• Esquema de rodízio dos participantes – Se possível, planejar de 
maneira que, no mínimo, um membro de cada Seção esteja 
presente em cada “período de trabalho”; 

• Retorno do material da atividade – Combine antecipadamente com 
o mesmo veículo que levou o material; 

• Limpeza do local utilizado – No rodízio de participantes, planeje 
duas equipes extras para o final do evento. 
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 Algumas sugestões de cargos para formação da Equipe Responsável 
pela atividade: 

• Coordenador Geral – responsável pela participação do Grupo 
Escoteiro na atividade; 

• Coordenador da escala – responsável pelo cumprimento do rodízio 
estabelecido pelo Grupo para a atividade. Os jovens do Grupo 
Escoteiro nunca poderão ficar sem a companhia de, no mínimo, um 
escotista/dirigente; 

• Coordenador de montagem do acampamento – responsável pelo 
projeto do acampamento, levantamento das necessidades, 
montagem e desmontagem; 

• Coordenador do transporte – responsável pelo transporte dos 
materiais e pelo deslocamento dos membros do Grupo Escoteiro; 

• Coordenador da alimentação – responsável por verificar o 
cumprimento das normas estabelecidas pelo Grupo Escoteiro, para 
a alimentação de seus membros; 

• Relações Públicas – responsável pelo material de divulgação e pela 
orientação dos membros do Grupo Escoteiro. Deverá permanecer 
na atividade o maior tempo possível. 

 
 A Equipe, definida acima, será responsável por decidir como será o 
Acampamento Modelo (quantas barracas, pionerias, que tipo de mesa, etc.) e 
pelo acompanhamento do planejamento proposta pelo Grupo Escoteiro. 
 
 
Definindo o Evento ou o Local 

 
Para realização do evento é necessário estabelecer um contado prévio, 

com os responsáveis pelo evento/local selecionado para a atividade.  
Algumas sugestões: 

a) A definição do local da atividade deve levar em consideração 
possíveis contados existem entre pais de membros do Grupo 
Escoteiro; 

b) Marque com antecedência a data da reunião; 
c) Compareça no horário marcado; 
d) Leve o projeto do acampamento que desejam montar; 
e) Deixe bem claro o objetivo do evento e qual o público alvo; 
f) Leve o material de divulgação para ser apresentado; 
g) É importante sair da reunião com a data da atividade marcada; 
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h) Solicite uma data e hora para fazer uma visita ao local a ser 
utilizado pela atividade; 

i) Agradeça a atenção e se possível deixe uma lembrança do Grupo. 
 

Durante a reunião de definição do local da atividade, é importante 
definir a estratégia de divulgação; autorização, local e período para colocação 
dos cartazes. 
 
 
Visitando o local da atividade 
 
 O objetivo desta ação é verificar as condições do local aonde será 
realizada o evento, durante esta visita é importante verificar os seguintes 
pontos: 

a) Espaço disponível; 
b) Pontos de eletricidade; 
c) Locais para refeição; 
d) Banheiros mais próximos; 
e) Verifique restrições à entrada de materiais como: facão, 

machadinha, liquinho, bambu, etc. 
 
 
Material do Acampamento 

 
Após a visita ao local da atividade a Equipe Responsável deverá definir 

como será à disposição dos itens do Acampamento Modelo. Provavelmente 
esta definição irá gerar a necessidade dos seguintes materiais: 

 
a) Barracas: Procurar usar o modelo mais atual e a em melhor estado 

de conservação; 
b) Sisal: Preferencialmente utilize sisal novo; 
c) Bambu ou outro tipo de vara: Se o grupo não conhece um 

fornecer, reserve algumas semanas para conseguir material de 
qualidade. Especial atenção para que todo o bambu usado tenha 
suas extremidades serradas, sem pontas que possam causar 
acidentes; 

d) Material de cozinha: Utilize o material em melhor estado e 
verifique a sua limpeza; 

e) Facão, Machadinha, Serrote, etc: Utilize o material em melhor 
estado e verifique a sua conservação e limpeza; 
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f) Materiais pessoais: Mochila, saco de dormir, isolante térmico, 
pratos, copos, talheres, etc; 

g) Traje/Uniforme: Para utilizar como modelo; 
h) Alguns livros do Movimento Escoteiro; 
i) Um local para mostrar distintivos do Escotismo, fotos, alguns 

nós, etc. 
j) Cartazes de divulgação do Movimento Escoteiro; 
k) Televisão e DVD (ou VHS) para filmes sobre Escotismo. 

 
Como forma de facilitar a execução das pionerias sugerimos que as 

mesmas sejam feitas na sede do Grupo e depois transportadas para o local do 
evento.  

Durante a atividade é necessário uma atenção especial à segurança com 
o material utilizado no acampamento, para que não ocorram acidentes e/ou 
perda de material. 
 Após a definição de todo o material necessário, relacione em uma lista e 
na semana anterior a atividade faça um “Check List”. 

 
 

Material para Divulgação 
 

 Para a atividade “Acampamento Modelo” sugerimos a utilização dos 
seguintes materiais de divulgação disponíveis no site da UEB, através do link 
do “Projeto 100 no Centenário” 

 
• Cartaz “Escotismo Venha Conhecer – Participe desta Aventura” 

Material de divulgação geral que poderá ser utilizado nas diversas 
versões disponíveis. 
 

• Folder “Participe desta Aventura” 
Material desenvolvido como complemento de outros materiais de 
divulgação, devendo ser distribuído de forma controlada, 
principalmente para potenciais “clientes”. 
 
Se o grupo já tiver programado uma outra atividade de divulgação, 

aproveite esta oportunidade e reserve um espaço no Acampamento Modelo 
para divulgar este evento. 

Faça uma divulgação da atividade dentro do Grupo Escoteiro e, se 
possível, faça uma divulgação nas escolas, clubes e estabelecimentos 
comerciais próximos do local da atividade. 
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O site da UEB também disponibilizará alguns filmes sobre o Escotismo 
que poderão ser utilizados para a atividade. 

 Todo o material de divulgação disponível para o “Projeto 100 no 
Centenário” está detalhado no informativo “Material de Divulgação – Manual 
de Procedimentos” disponível no site da UEB.  
 
 
 
Modelos de Acampamento 
 
 Abaixo apresentamos alguns desenhos que poderão servir de modelo, 
para que o Grupo Escoteiro faça o planejamento das pionerias a serem 
utilizadas para a atividade. 
 
 
 
ACAMPAMENTO 
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MESAS 

                                     

     
 
 
 
 
 
COZINHA 
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DIVERSOS 
 
        

 
 
 
 
 
No Acampamento 
 

 Listamos abaixo alguns detalhes a serem lembrados, para o perfeito 
andamento da atividade. 

 
1. Respeite os horários estabelecidos pelo evento/local; 
2. Durante a atividade, a presença de um adulto responsável 

(escotista/dirigente) do Grupo Escoteiro é fundamental; 
3. Sorria e mostre-se alegre ao receber os convidados, fazendo com 

que se sintam especiais. Pense na possibilidade de servir um 
cafezinho ou chá; 

4. As perguntas devem ser respondidas de forma clara e objetiva; 
5. Eventuais dúvidas deveram ser esclarecidas pelo Coordenador 

Geral ou Relações Públicas; 
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6. Não deverá ser permitida a participação de membros do Grupo 
Escoteiro que não estiverem devidamente trajados/uniformizados; 

7. Se possível, a Equipe responsável deverá providenciar material 
publicitário do Grupo Escoteiro, para ser entregue as pessoas 
interessadas; 

8. Depois do término da atividade, faça uma visita ao responsável 
pelo evento/local para agradecer a oportunidade de divulgar o 
Movimento Escoteiro. Sugestão: deixe uma lembrança do seu 
Grupo como forma de agradecimento. 

 
Lembre-se, está é uma atividade programada para captação de novos 

membros para o Grupo Escoteiro, esteja preparado para responder perguntas e 
tenha preocupação em receber bem os visitantes, fazer a atividade sem tomar 
estes cuidados pode não trazer os resultados esperados. Temos apenas uma 
chance de dar a primeira boa impressão. 
 
 
 
 
Avaliações e Reflexões 
 

Logo após a realização da atividade reúna a Diretoria do Grupo 
Escoteiro e a Equipe Responsável pela atividade para realizar uma avaliação 
dos resultados. Discutam experiências, analisem situações de dificuldade, 
questionem a receptividade do evento, a participação dos jovens das Seções e 
avaliem o resultado final.  
 O resultado desta reflexão poderá ser de grande utilidade para futuros 
eventos. Se desejar envie estas reflexões para o site da UEB, acessando o link 
“Projeto 100 no Centenário”, para que possamos melhorar este material e 
também a programação sugerida no projeto. 
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Acompanhamento das Ações 
 
 A planilha abaixo tem por objetivo auxiliar a Equipe Responsável pela 
atividade, através de uma sugestão de ações semanais que facilitaram o 
planejamento e execução do evento. 
 
    SEMANAS 

AÇÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
MONTANDO A EQUIPE RESPONSÁVEL             

  Reunião da Diretoria                     
  Definição da Equipe Responsável                     

DEFININDO O EVENTO OU O LOCAL              
  Pesquisa de possíveis eventos/locais com pais                     
  Lista preliminar de eventos/locais com contados                     

  Estabelecendo contados                     
  Reunião para contado com evento/local                     
  Definição da data da atividade                     
  Fechar evento/local                     
  Visitando o local                     
MATERIAL DO ACAMPAMENTO                     
  Definindo pionerias do acampamento                     
  Levantamento do material disponível                     
  Elaboração da lista de materiais faltantes                     
  Conseguindo material faltante                     
  Conseguindo Bambu                     
  Fazendo as Pionerias                     
  Conferencia de todos os materiais                     
DIVULGAÇÃO                     
  Download do material disponível no site                     
  Elaboração do Cartaz de Divulgação do Grupo                     
  Confecção do Cartaz de Divulgação do Grupo                     
  Divulgação Interna da atividade                     
  Divulgação Externa da atividade                     
NO ACAMPAMENTO                     
  Período da Atividade                     
  Transporte das Pionerias                     
  Montagem do Acampamento                     
  Desmontagem e limpeza                     
AVALIAÇÕES E REFLEXÕES                     
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