
Projeto 

Patrocínio: Apoio:

Escotismo 
Amazônico

Gostou desse projeto?

Seja nosso parceiro, 
conheça mais projetos no site:

www.escoteiros.org.br
Ou entre em contato:

mobilizacao@escoteiros.org.br

Escritório Nacional
Rua Coronel Dulcídio, 2107 - Bairro Água Verde

cep 80250-100 - Curitiba - Paraná - Brasil
(41) 3353-4732

Criação de Bibliotecas Escoteiras 

Desenvolvimento de atividades que 
potencializam a autonomia e o  
protagonismo juvenil

Elaboração e distribuição de materiais 
educativos para as comunidades da 
região para prevenção ao uso de 
drogas e alcoolismo atingindo mais de 
3.000 pessoas

800 200

Crianças, adolescentes 
e jovens beneficiados

Voluntários 
adultos

Resultados

100

1800

12

Beneficiados indiretos com 
a prática do escotismo

Novos Grupos Escoteiros 
na Região

Adultos voluntários 
capacitados



O Movimento 
Escoteiro

O principal objetivo do escotismo é contribuir 
na formação de cidadãos líderes e 
responsáveis, que desempenhem um papel 
construtivo na comunidade e compreendam a 
dimensão da vida em sociedade.

+ de 100 mil 
associados

Objetivo geral: Atender diretamente a 600 
crianças e jovens e indiretamente a 1800 
pessoas da Microrregião do Alto Solimões em 
atividades de educação complementar, 
formando cidadãos e estimulando o 
protagonismo juvenil para a garantia de 
direitos das crianças e jovens.

Cursos Preliminares e Cursos Básicos

Capacitação de lideranças locais

Suporte, treinamento e sensibilização

Combate a drogadição e ao alcoolismo

Formação das bibliotecas;

Estímulo ao Protagonismo (Redes 
Sociais)

Estímulo ao Protagonismo (Eventos 
Nacionais)

+ de 100 anos
de experiência

O movimento educacional possui diversos 
projetos durante seus anos de experiência, 
conheça o nosso Escotismo Amazônico:

A proposta do projeto foi oferecer um Método 
Educativo prático e alternativo que possibilite 
educar crianças, adolescentes e jovens para 
emancipar e transformar vidas, combatendo 
problemas da região Amazônica como: 
prostituição, tráfico de drogas, alcoolismo, 
desigualdade social e pobreza.

Este projeto teve o intuito de desenvolver 
oportunidade de expansão de horizontes, 
inclusão social de minorias/grupos em 
situação de vulnerabilidade e ter impacto na 
vida do cidadão e em seus direitos.

O projeto foi realizado na região do Alto 
Solimões, a área da fronteira entre Brasil, 
Colômbia e Peru. 

Abrangendo inicialmente 4 cidades: Tabatinga, 
Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Belém 
do Solimões.


