II. A Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA)
2.1 A IMMA
A Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA) é a parte do programa
educativo que busca melhorar a consciência ambiental dos nossos jovens.
É composto de duas partes:
A parte A é um programa de atividades de educação ambiental que
buscam levar o jovem a “Explorar e Refletir”, chamando a atenção para 5
grandes temas ambientais:
1. Garantir ar e água limpos para todas as espécies;
2. Preservar habitats naturais e biodiversidade;
3. Diminuir a emissão de substâncias perigosas no meio ambiente;
4. Adotar as melhores práticas ambientais;
5. Prevenir riscos ambientais e desastres naturais.
A parte B, ou seja, “Fazer Algo”, pede que o jovem identifique os problemas da sua comunidade
local, planejando e implementando um projeto simples. Pode ser uma ação com um objetivo
que seja viável de ser atingido como, por exemplo, “divulgar a importância de recolher o óleo
usado na sua comunidade”. Também pode ser a programação de uma atividade de educação
ambiental no seu bairro com sua equipe ou seção. Veja a Ficha Técnica 6.1 – Projetos para a
IMMA no site da RAE (http://redeambientalescoteira.org.br/).
2.2 COMO FUNCIONA A IMMA
Na parte A, o jovem deve realizar uma atividade de cada objetivo acima, podendo ser com a
alcateia, patrulha, tropa ou Clã, em alguns casos, até mesmo sozinho. Podem ser realizadas
as atividades sugeridas no Guia da IMMA, de outras de outras fontes ou até mesmo criadas
por você. O importante é realizar uma pequena reflexão sobre o tema ao final. Quando o
escotista não estiver presente, o jovem pode comprovar que realizou a atividade apresentando
um relatório simplificado ou um relato oral. O jovem também deve apresentar um relatório
da execução do projeto da Parte B. A IMMA é concedida pela Unidade Escoteira Local, após
aprovação da diretoria.
2.3 O 26º MUTECO E A IMMA – UNINDO O ÚTIL AO AGRADÁVEL!
Sugerimos algumas atividades neste programa que você pode realizar em locais públicos, com
a alcateia, tropa, clã ou unidade escoteira local, convidando a comunidade para participar.
Assim, podem ser cumpridos os objetivos da IMMA, contribuir para melhorar a consciência
ecológica da sua comunidade e ainda divulgar na Unidade Escoteira Local!

