
CORTE 
DE HONRA

ONLINE
Passo a passo para realizar uma boa 
Corte de Honra do Ramo Escoteiro



A Corte de Honra é o órgão 
executivo da Tropa e essencial 

para a boa aplicação do 
Método Escoteiro. Materializa o 

propósito de que: 

OS JOVENS ASSUMAM 
SEU PRÓPRIO 

DESENVOLVIMENTO”.

A IMPORTÂNCIA DA 
CORTE DE HONRA



Sem dúvida as reuniões presenciais são as 
que  efetivamente proporcionam a 

interação e promovem o desenvolvimento 
dos jovens envolvidos, mas se nesta 

emergência for possível realizar as Cortes 
de Honra mesmo virtualmente, isto será 

uma ação importante no processo 
educativo escoteiro durante a pandemia.

Sabemos que em muitas tropas as 
crianças e jovens não têm acesso fácil à 
internet, alguns têm acesso limitado ao 

celular e outros nem têm esta 
possibilidade. Estes casos são ainda mais 
desafiadores mas com o espírito de que 

“o escoteiro é alegre e sorri nas 
dificuldades” vamos buscar soluções para 

todos.

Lembramos novamente, em situação 
normal as atividades presenciais, incluídas 

as Côrtes de Honra, são recomendadas 
como padrão para a aplicação do Método 

Escoteiro.



Definir qual 
aplicativo 

usar

1. Whatsapp
2. Zoom

3. Google Hangouts
4. Skype

5. Google Duo
6. Facebook Messenger

-Existem 
várias opções de 

aplicativos e 
programas que 

oferecem o recurso de 
fazer vídeo 

chamadas. Algumas 
das opções são:

Se não for possível por vídeo-chamada, 
também é possível realizar só por voz.

Deve ficar claro para todos qual foi o aplicativo ou 
programa definido, para que todos possam baixar ou criar 

uma conta com antecedência se necessário.

1.



Agendar 
horário

-Marcar com 
antecedência o 

horário da Corte de 
Honra para garantir 
que todos possam 

participar.

2.

Fazer um 
teste

-É importante 
fazer um teste 

antes da reunião para 
garantir que câmera, 

microfone e conexão da 
internet estejam em pleno 

funcionamento.
-O teste é bom também 

para se familiarizar com o 
layout do aplicativo de 

vídeo chamada!

3.



Fazer uma 
oração de

 início

-Toda Corte 
de Honra 

começa com uma 
oração, não é porque 
estamos distantes uns 

dos outros que 
deixaremos esse 
hábito de lado!

4.

Listar os 
assuntos-É importante 

listar já no começo da 
reunião os assuntos que 

serão tratados, para que todos 
possam se preparar e pensar o 
que discutir em cada um deles.

-Deixar que o presidente conduza 
as sugestões de pauta. Após os 
assuntos definidos pela corte, os 

escotistas sugerem demais 
assuntos que ficaram de fora.
-Como a reunião será virtual 

a lista de assuntos deve 
ser curta.

5.



Condução 
da reunião

6.

- O(A) presidente da 
Corte de Honra conduz a 

reunião e o(a) secretário(a) deve 
fazer as anotações para futuramente 

registrar no livro ata. O jovem deve ser 
auxiliado a organizar a cessão da palavra 

porque pode não estar acostumado com o 
sistema virtual.

- Um deve falar de cada vez e todos devem 
ser consultados nos diversos assuntos.

- Evitar que os assuntos se estendam por 
muito tempo. Os escotistas podem 
interferir e ajudar a chegar a uma 

conclusão quando o assunto não se 
desenrola ou fica repetitivo.

- Lembre que de forma virtual os 
assuntos levam mais tempo 

para serem discutidos.



Se não for possível por vídeo-chamada, 
também é possível realizar só por voz.

Deve ficar claro para todos qual foi o aplicativo ou 
programa definido, para que todos possam baixar ou criar 

uma conta com antecedência se necessário.

7.
Fazer uma 
oração ao 

finalComo de costume, 
fazer uma boa 

oração ao final da 
Corte de Honra, 

marcando assim o 
seu término. 

Saudação à 
Bandeira 

Inicial 
e Final

Saudação à 
bandeira inicial e final 

(caso algum escotista ou 
algum  monitor tenha a 
bandeira em sua casa, 
Nacional ou da Tropa.). 
Assim como mostra  em 

nosso vídeo: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=wbeiES
UBgL4

8.



- Para garantir a pontualidade, 
o(a) presidente deve enviar o link 
da chamada alguns minutos antes 

do horário marcado;

- Se for em vídeo-chamada as 
pessoas que não estiverem 
falando podem deixar seus 

microfones no mudo, para evitar 
que ruídos atrapalhem o 

entendimento da conversa;

- Para garantir uma boa conexão o 
ideal é ficar próximo ao roteador 

de wi-fi, ou ficar conectado na 
internet por cabo;

DICAS!



DICAS!

- Se possível o jovem deve 
escolher um local confortável e 
relativamente isolado para se 

sentir à vontade e evitar 
distrações. Logicamente conforme 

cada disponibilidade;

- Cortes de Honra virtuais devem 
durar em torno de 1 hora. Muito 

mais que isto pode ficar cansativo 
e pouco produtivo.
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