
CERIMÔNIA DE ENTREGA DA IM

O que é a Insígnia de Madeira?
A “Insígnia de Madeira” é um símbolo de formação outorgado a todos os adultos no Movimento Escoteiro que concluírem o Nível Avançado,  
nos termos das Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos.

O que é entregue?
Na Cerimônia da Entrega da Insígnia de Madeira, é entregue, obrigatoriamente, o Certificado de Conclusão do Nível Avançado e o Colar da 
Insígnia de Madeira (com duas Contas). Estes são encaminhados pelo Escritório Nacional, como certificação da homologação e solicitação 
efetuada pela respectiva Diretoria Regional. 

O Lenço de Gilwell deve ser entregue durante a cerimônia?
É importante que a entrega do Lenço de Gilwell seja feita também no momento da cerimônia de entrega da IM. Esta é uma prática muito 
interessante, pois o lenço faz parte do contexto da Insígnia de Madeira. O Lenço de Gilwell, entretanto, não é concedido pela direção 
nacional, e deve ser adquirido junto à Loja Escoteira. A Unidade Escoteira Local, se assim desejar, pode optar por adquirir o lenço para 
manter a surpresa para o adulto.

Quem entrega o que? (Lenço, colar, certificado)
A entrega da Insígnia de Madeira deve ser simples e significativa para o voluntário que concluiu o Nível Avançado. Como é um 
reconhecimento institucional, o certificado deve, preferencialmente, ser entregue pelo assessor pessoal de formação, pelo presidente ou 
outra liderança da Unidade Escoteira Local. É muito mais significativo que os símbolos da IM – colar e lenço – sejam entregues por quem já 
é portador da IM. Recomenda-se, apenas, que seja combinado previamente com as pessoas que realizarão as entregas para que não haja 
equívoco neste momento.

Como entregar? 
Este é um momento importante para o adulto que dedicou-se e preparou-se para oferecer uma prática escoteira de qualidade aos jovens 
da Unidade Escoteira Local, seja atuando como escotista ou  como dirigente . Brevemente a pessoa que estiver conduzindo a cerimônia 
poderá realizar um relato sobre as boas ações promovidas ao escotismo pelo voluntário que conclui o Nível Avançado.

 • Deve renovar a Promessa? Durante a cerimônia de entrega da Insígnia de Madeira, recomenda-se que o voluntário seja 
 convidado a renovar sua promessa. 

 • Canta-se a Canção de Gilwell? Não. A Canção de Gilwell é um canto tradicional do 1º Grupo de Gilwell e deve ser reservado às 
 Reuniões de Gilwell e Cursos Avançados.

Quem deve estar presente?
Todos aqueles que de certa forma contribuíram para esta conquista, em especial o Assessor Pessoal de Formação . No caso de escotista de 
Seção, principalmente os jovens que dela fazem parte, e que podem tomar esse esforço como exemplo. Além disso, podem ser convidados 
os parentes, amigos, escotistas ,  dirigentes da própria e de outras Unidades Escoteiras e formadores que contribuíram na formação deste 
adulto . Todos os convidados e presentes devem ser informados com antecedência e preparados para este momento.

Onde deve ser realizada a entrega?  
Recomenda-se que a entrega deve ser realizada na Unidade Escoteira Local que o voluntário realiza o seu trabalho, perto de toda a sua 
comunidade escoteira, tornando assim o momento especial e significativo.

Em que ocasiões podem ser usados a IM e o lenço da Insígnia de Madeira?
A Insígnia de Madeira deve ser utilizada em qualquer atividade escoteira. O Lenço de Gilwell representa o vínculo de todos os portadores 
da Insígnia de Madeira com o 1° Grupo de Gilwell, do qual Baden-Powell é, simbolicamente, chefe permanente. Será utilizado em cursos de 
formação de adultos, nas reuniões do 1º Grupo de Gilwell e, excepcionalmente, em outras atividades escoteiras relacionadas à formação 
de adultos.


