


FORMANDO LÍDERES:
C E N T E N Á R I O  D A 
INSÍGNIA DE MADEIRA

Queridos amigos e amigas!
Desde o início do Escotismo, em 1907, a formação e o desenvol-

vimento de líderes adultos vêm sendo um elemento central para 

o cumprimento de nossa Missão. O primeiro curso da Insígnia 

de Madeira aconteceu em 1919, por iniciativa de nosso fundador 

Baden-Powell, em Gilwell Park. Após este curso, os participantes 

receberam contas de madeira que ele havia capturado do líder 

africano Dinizulu, e desta ação resultou o nome do curso.

Hoje o curso da Insígnia de Madeira mantém-se como um im-

portante mecanismo para formar líderes em nosso Movimento. 

Para fazer crescer o Movimento e empoderar mais jovens a par-

tir do Escotismo são necessários mais adultos comprometidos 

com nossa causa, que apoiem a implementação de nossa Visão.

Devemos atrair mais voluntários, proporcionar oportunidades 

de formação relevante e promover a retenção destas lideran-

ças, principalmente para apoiar o desenvolvimento e a aplica-

ção do Programa Educativo.

Em 2019 celebraremos 100 anos da implementação da In-

sígnia de Madeira. Esta é uma grande oportunidade para nos-

sa organização fortalecer seu alinhamento com a Visão 2023. 

Convidamos cada Região Escoteira e cada adulto voluntário 

para iniciar seus preparativos com foco na celebração deste 

centenário durante o próximo ano.



CARMEN BARREIRA
Diretora Nacional de Métodos Educativos

SEMPRE ALERTA!

O Bureau Escoteiro Mundial, neste momento, está preparan-

do uma campanha global para o Centenário, e os Escoteiros 

do Brasil também farão parte destas comemorações. Esta ação 

incluirá diversas atividades e recursos. Todos são convidados a 

inserir a logomarca (anexa), o slogan da campanha “100 anos 

Formando Líderes”, e a hashtag #ShapingLeaders e #Cente-

narioIM em todas as ações que envolvam a Gestão de Adultos 

dos Escoteiros do Brasil. Mais detalhes serão publicados nos 

próximos meses.

Para mais informações favor contatar a Gerên-

cia Nacional de Gestão de Adultos, por meio do email:  

adultos@escoteiros.org.br

*Texto baseado na circular 31/2018 da OMME.



ANEXO 1 
LOGO DA CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DA  

INSÍGNIA DE MADEIRA


