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“Minha crença é que fomos colocados neste mundo de maravilhas e beleza com a habilidade especial de apreciá-las,
em alguns casos de se divertir em tomar a frente em desenvolvê-las, e em também ser capaz de ajudar

outras pessoas em vez de sobrecarregá-las e através de tudo isso
aproveitar a vida - e é isso que é ser feliz.”

Baden-Powell

1. INTRODUÇÃO

O reconhecimento Escoteiros do Mundo desafia os jovens de 15 a 21 anos, escoteiros e não escoteiros, 
a pensarem sobre questões globais e agirem em suas comunidades resolvendo tais questões. É o único 
reconhecimento para jovens outorgado pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME).

Como parte de uma experiência de aprendizado, é possível adquirir conhecimentos e habilidades 
necessárias para ajudar a resolver questões globais em sua comunidade. O reconhecimento requer o 
compromisso de fazer da sua comunidade um lugar melhor. No final, o jovem fará parte de uma rede 
mundial que colabora para a construção de um mundo melhor e inspira outras pessoas a fazerem o 
mesmo.



2. PÚBLICO ALVO

O Programa Escoteiros do Mundo é dirigido a jovens entre 15 e 21 anos, membros ou não do Movimento 
Escoteiro. Nesta faixa etária os jovens se preparam para desempenhar papéis profissionais, encontrando seu 
lugar na sociedade. Este programa oferece então uma oportunidade de adquirir valores e conhecimentos 
que permitam a participação ativa e consciente na construção de um mundo melhor.

Apesar do reconhecimento ser concedido aos jovens de maneira individual, o programa está desenhado 
para que as atividades sejam desenvolvidas por grupos de jovens, ou seja, pelo jovem protagonista 
(aquele que se coloca como líder do projeto e que recebe o reconhecimento) e seu grupo de apoio, que 
pode ir crescendo à medida que o projeto avança.

O grupo de apoio é constituído inicialmente pelo jovem que deseja participar do programa como líder de 
um projeto e por pelo menos outros dois jovens entre 15 e 21 anos (escoteiros ou não), comprometidos 
a participar de todas as etapas do projeto. A medida que o projeto é desenvolvido outros jovens podem 
compor este grupo, bem como pessoas da comunidades locais que demonstrarem interesse e vontade 
de participar ativamente do projeto.

Para poder ser líder de um projeto, os jovens precisam:

• Ter entre 15 e 20 anos e meio na data do descobrimento.
• Finalizar e entregar o projeto antes de completar 21 anos.  
• Ter interesse em conhecer metodologias e em desenvolver projetos coletivos nos temas de meio 

ambiente, desenvolvimento e paz;
• Organizar um grupo de apoio (dois ou mais jovens escoteiros ou não) que se comprometam a 

auxiliar o desenvolvimento de todas as etapas do projeto. O jovem não escoteiro poderá participar 
de todo processo a convite de um jovem escoteiro;

• Ter um adulto (mestre pioneiro, escotista ou dirigente de sua unidade escoteira local) que se 
comprometa a ser o facilitador local, participar da capacitação de adultos e acompanhar todas as 
etapas do projeto, oferecendo suporte metodológico e emocional.

3. ESCOTEIROS DO MUNDO

O projeto é pensado de forma que seja realizado em etapas, que serão explicadas nas próximas páginas. 
São elas:

• Descobrir
• Explorar
• Planejar
• Agir
• Avaliar
• Celebrar

A execução das etapas Descobrir, Explorar e Planejar devem cumprir o mínimo de 21 horas e a etapa Agir 
deve cumprir no mínimo 80 horas.



Determine uma área para atuar em seu projeto:

• Desenvolvimento: Mudança, crescimento e melhoria em um determinado período de tempo. 
Algumas das temáticas que podem ser abordadas são: saúde, educação, direitos humanos, trabalho 
e sustentabilidade.

• Paz: Promover o diálogo entre grupos em conflito, tratar temáticas contra racismo ou homofobia, 
falar sobre igualdade de gênero e outros.

• Meio ambiente: Trabalhar para melhoria ou conscientização do meio ambiente, como terra, água, 
animais e plantas.

4. DESCOBRIR

O Descobrir é a primeira etapa do processo do programa Escoteiros do Mundo. Ele lhe dará a oportunidade 
de descobrir e explorar um problema enfrentado pela sua comunidade local ou a comunidade escolhida 
por você.

• Essa questão deve estar relacionada a um desafio enfrentado globalmente, por exemplo os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

• O problema deve estar relacionado a uma ou mais áreas do programa: desenvolvimento, paz e/ou 
meio ambiente.

Entenda qual o desafio que você irá enfrentar, por meio de uma pesquisa, e veja em como isso irá impactar 
você e a sua comunidade.

Se possível, participe das oficinas de treinamento (opcional). Comece a planejar um projeto de serviço 
comunitário para enfrentar e resolver o desafio e solicite que um adulto, escotista ou dirigente do seu 
grupo escoteiro acompanhe e oriente o projeto.

O objetivo aqui é de familiarizar-se com as etapas do programa Escoteiros do Mundo (Descobrir > Explorar 
> Planejar > Agir > Avaliar > Celebrar), entender o contexto da situação local e os problemas enfrentados 
pela comunidade, relacionado à desenvolvimento, paz e/ou meio ambiente, com isso desenvolver um 
sentimento de empatia e de compromisso pessoal em relação a esses problemas.



5. EXPLORAR

Ao interagir com a comunidade local, questione os moradores da comunidade sobre suas vivências, 
necessidades e dificuldades e assim você começará a entender as possibilidades para criar seu projeto.

Depois processe todas as informações coletadas, debata e entenda as causas e consequências do 
problema em questão com sua equipe e com o adulto que irá acompanhá-lo(s) durante o processo. 
Depois desenvolva sua resposta(s) baseada no seu sentimento de compromisso pessoal com a questão.

6. PLANEJAR

Após explorar as oportunidades de temáticas e aplicação de um trabalho voluntário para seu projeto de 
Escoteiros do Mundo é necessário planejar. Com um bom planejamento você conseguirá se preparar para 
Agir, entender quais as possibilidades de erro e minimizá-las, bem em estabelecer estratégias para melhor 
atender as necessidades da comunidade.

Coloque no papel sua ideia ou ideias de trabalho voluntário que farão a diferença na sua comunidade e 
que colaborem para resolver um problema relacionado à desenvolvimento, paz ou meio ambiente.

Para saber se sua ideia é relevante escreva uma justificativa, converse com seu mestre pioneiro, fale com 
o membro da equipe nacional que está acompanhando o projeto ou pergunte ao(s) beneficiário(s) para 
saber se sua ideia é bem vinda e se realmente a será útil para a comunidade.  

Anote todos os detalhes possíveis o que vai fazer e quais são seus objetivos, assim ao final do trabalho 
voluntário você poderá avaliar se concluiu tudo o que estava proposto. 

O seu projeto precisa ter 21 horas totais nas etapas: Descobrir, Explorar e Planejar, e 80 horas na etapa 
Agir, quando fará o trabalho voluntário. Seu voluntariado pode ser realizado durante a semana ou aos 
finais de semana, porém é importante que complete as horas mínimas exigidas pelo programa mundial 
Escoteiros do Mundo.

Tópicos para pensar durante seu planejamento:

• Vai convidar algum amigo para o projeto ou não?
• Onde vai realizar o trabalho voluntário?
• É preciso fazer contato com alguma ONG, instituição, órgão público (ou outros) para apoiá-lo? De 

que forma? 
• Quais materiais serão necessários?
• Serão necessários recursos financeiros? Quanto?
• Como conseguir recursos financeiros (caso seja necessário)?
• Quais dias e horários você vai dedicar ao projeto voluntário?

7. AGIR

Agora é hora de AGIR. Colocar em prática tudo que aprendeu na etapa DESCOBRIR e o que se propôs na 
etapa PLANEJAR.

Aproveite para anotar sua vivência enquanto realiza o projeto, cuidando principalmente para executar 
o mínimo de horas exigidas, assim, quando estiver na próxima etapa, boa parte do seu relatório estará 
concluído.



Tenha em mente que algumas coisas, na prática, podem se distanciar um pouco do que você idealizou, e 
que isso é normal. Nem sempre conseguimos prever tudo que vai acontecer, seja criativo e se adapte aos 
problemas que surgirem. 

Sempre que necessário peça orientação, mas lembre-se que você é o protagonista do projeto.
Não se esqueça de registrar alguns momentos com fotos e/ou vídeos para anexar no seu relatório ao final 
do projeto.

8. AVALIAR

A avaliação do seu projeto não deve ser feita de uma vez só, ao final do processo. Procure fazer a avaliação 
ao fim de cada etapa, e no final faça uma avaliação geral. Além de facilitar o processo de avaliação, isso 
auxilia a observar quais pontos do projeto ocorreram e de que maneira. 

A avaliação deve considerar as seguintes questões:

• Desenvolvimento pessoal dos participantes.
• Impactos sociais gerados.
• Avaliação do programa Escoteiros do Mundo.

 
Nessas categorias estarão contidas a contribuição dessa experiência para as etapas de progressão do 
Ramo Pioneiro e a matriz de aprendizados, erros e acertos. 
     
É importante frisar que não é somente o jovem que deve avaliar o projeto. A avaliação deve vir, também, 
dos envolvidos no projeto, da comunidade, do grupo de apoio e de quaisquer facilitadores. Isso é 
fundamental para a validação do projeto, uma vez que o facilitador avalia técnica e objetivamente o projeto.



9. CELEBRAR

Ao final do seu projeto, é a hora de celebrar! Celebre todas as conquistas juntamente com todos que 
colaboraram com seu projeto e também com a comunidade que ajudou. É o momento de alegria pelo 
sucesso do seu trabalho, pela união de esforços e para poder apreciar o resultado de todas as mudanças e 
evoluções na comunidade. Foi você que fez essa mudança acontecer e deixou o mundo um lugar melhor! 

10. SOBRE O DISTINTIVO / RELATÓRIO

Como solicitar o reconhecimento Escoteiros do Mundo?
Com o projeto realizado, a Equipe Nacional dos Escoteiros do Mundo verificará os requisitos no relatório 
enviado pelo Paxtu Administrativo. Tanto a compra dos distintivos quanto a emissão dos certificados 
serão feitos pelo próprio Paxtu, após aprovação do relatório. 

O que devo escrever no relatório?
Descrever todas as etapas, colocando sempre os dias e horários em que realizou. Além de compartilhar 
como foi esse processo para você, o que aprendeu, quais foram as dificuldades, se atingiu seus objetivos, 
se os beneficiários participaram do processo, se eles estão satisfeitos com o resultado do projeto e o que 
mais achar interessante. Anexar também fotos e/ou vídeos. 

Por que o distintivo está em inglês e espanhol?
O propósito do programa é desenvolver o jovem para que este seja um cidadão do mundo, capacitado 
para discutir e desenvolver soluções para problemas com base nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Nesse pensamento, o distintivo usado é o mundial, com o nome do programa nas 
línguas oficiais da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) - inglês e espanhol.

Como utilizar o reconhecimento Escoteiros do Mundo?
O reconhecimento “Escoteiros do Mundo” poderá ser usado no vestuário ou uniforme escoteiro, na 
manga direita da camisa, logo abaixo do listel e do numeral do grupo escoteiro, mesmo após a saída do 
jovem do Ramo Pioneiro.

11. MAIS INFORMAÇÕES

Podem ser adquiridas pelo e-mail: escoteirosdomundo@escoteiros.org.br 

Escreveram este documento
Mariana Bastos 

David Beraha 
Luiza Aiolfi 

Nathalia Lourenço 

Fotos
Escoteiros do Rio Grande do Sul


