Dicionário Escoteiro

A

campamento: Atividade dos ramos que
prevê o uso de barracas para pernoite(s) no
campo.

Acantonamento: Atividade dos ramos que prevê
a utilização de abrigos (casas, galpões, as
instalações do próprio GE) existentes (sem
barracas) para pernoite(s).

B

.P.: Baden Powel. Fundador do Movimento
Escoteiro.

.
Bagheera: Pantera negra da história da Jângal.
Baloo: Urso da história da Jângal.
Bandarlog: Macacos da história da Jângal.

Adestramento: Substantivo utilizado no
Escotismo para Treinamento.
Adriça: Cabo de laborar utilizado para içar
bandeira, flâmula.
Ajuri: Reuniões dos contingentes dos distritos,
regiões ou do país com o objetivo de
confraternização, são previstos jogos, tarefas e
“quebra gelo” entre os participantes.
Akelá: Chefe dos Lobinhos. Referência ao lobo
líder na História da Jângal.
Alcatéia: Coletivo de lobos. Referência para
designar as seções dos lobinhos e lobinhas
Amarra: Trabalho manual utilizando cordas ou
sisal para unir mambo ou outro tipo de varas para
execução de pioneirias.
Anel de Giwell: Arganel de lenço para Escotista
ou Dirigentes do GE, após participação e
aprovação do Curso de Formação Básica.

Bivaque: Atividade escoteira que envolve um
pernoite em abrigo natural ou improvisado.
Browsea: Ilha situada no Canal da Mancha,
proximidades de Londres, onde foi realizado o
primeiro acampamento escoteiro, em julho e agosto
de 1907.

C

açador: Etapa de progressão do ramo
Lobinho.

Caixa de Patrulha: Caixa aonde é guardado o
material e equipamento da Patrulha.
Canção da Despedida: Canção utilizada no Fogo
de Conselho.
Canção da Promessa: Canção utilizada na
Promessa Escoteira.
Canto de Patrulha: Local de reunião de cada
Patrulha.

Arganel: Anel confeccionado basicamente em
couro, utilizado para unir as duas pontas do lenço
escoteiro mantendo-o junto ao pescoço.

Carta Pioneira: Documento criado para os
fundamentos e legislação do Clã.

ARP: Acampamento Regional de Patrulhas.

Chefe: Nome genérico dado ao escotista que dirige
ou assiste uma seção.

Arriamento: Ato de descer a bandeira do mastro.
Aspirante: Jovem que ingressa no Movimento
Escoteiro, e ainda não realizou a sua Promessa
Escoteira.
Assembléia de Grupo: Condição jurídica e
soberana, descrita no estatuto do GE, que prevê a
reunião de Diretores, Comissão Fiscal; Escoteira e
Pioneiros, sócios contribuintes para tomada de
decisões relativas ao funcionamento do Grupo
Escoteiro.

Chefe de Grupo: Nome dado ao escotista eleito em
Assembléia do Grupo que tem como função
coordenar o Grupo Escoteiro. Também chamado de
Diretor Presidente.
Cinto do traje: Cinto de couro ou de lona na cor
preta / marrom e fivela decorada com uma flor de lis.
Colar da IM: Distintivo de Adestramento pessoal,
utilizado por Escotista ou Dirigente que possua
aprovação no Curso de Formação Avançado.
Constitui-se por tira de couro e duas contas de
madeira.

Convescote: Piquenique.
Cordão Verde e Amarelo: Indicação que o jovem
escoteiro possui, no mínimo, cinco especialidades
em três Ramos de Conhecimento diferentes, mais
a especialidade de Primeiros Socorros (Nível 2).
Cordão Vermelho e Branco: Indicação que o
jovem escoteiro possui, no mínimo, dez
especialidades em quatro Ramos de
Conhecimento diferentes, mais a especialidade de
Cozinheiro (Nível 2) e Acampador (NÍVEL 2).
Correia de Mateiro: Indicação que o jovem
sênior possui, no mínimo, cinco especialidades,
mais a especialidade de Excursões (Nível 3),
Primeiros Socorros (Nível 3), uma outra
relacionada com a Modalidade Básica (NÍVEL 3),
mais a Insígnia Mundial do Conservacionismo.
Corte de Honra: Reunião dos monitores da seção
(ramo Escoteiro ou Sênior), que aconselhados
pelo Chefe da Tropa, decidem sobre a:
administração, competições, finanças e disciplina.
Podem participar os sub-monitores se convidados.
Cozinha Mateira: Cozinha não convencional
onde são utilizados apetrechos diversos como:
folhas, espetos, cascas dos alimentos para
servirem de anteparos.
Cruzeiro do Sul: Distintivo de mais alto grau de
etapas de classe no ramo Lobinho. Indicação que o
jovem lobinho possui, no mínimo, cinco
especialidades em três Ramos de Conhecimento
diferentes, mais a Insígnia Mundial do
Conservacionismo.
Curso Técnico-CT: Curso Técnico para escotista
com ênfase a: Lei e Promessa; Jogos; Canções;
Etapas de Classe; Deveres para com Deus, etc.
Curso Avançado-CA: Nível Maximo de curso
para dirigentes e escotistas de todos os ramos.
Curso Básico-CB: Nível intermediário de curso
para dirigentes e escotistas de todos os ramos.
Curso Preliminar-CP: Primeiro nível de curso
para dirigentes e escotistas de todos os ramos.

D

ireção Nacional: Órgão nacional de
coordenação das atividades do Escotismo
no Brasil. Sua sede é em Curitiba/Paraná.

Dirigente: Escotista com cargo administrativo no
GE.
Distintivo: Insígnias/emblemas para serem apostos
ao traje escoteiro.

E

ficiência 1: Etapas de classe do ramo
Sênior.

ELO: Escoteiros Locais em Operação.
Escalada: Atividade escoteira, podendo
representar subidas a montanhas íngremes.
Escoteiro da Pátria : Distintivo de mais alto grau
do ramo Sênior.
Escoteiro Lis de Ouro: Distintivo de mais alto
grau do ramo Escoteiro.
Escotista: Adulto que atua no Movimento
Escoteiro, que possui capacitação pré-estabelecida
para o fim que se propõe, nomeados para cargos
como Chefes de Seção, seus Assistentes, instrutores
e auxiliares.
Escudeiro: Antiga etapa de classe do ramo
Pioneiro.
Especialidades: Habilidades adquiridas pelos
jovens, concedidas por supervisores (geralmente o
chefe da Seção) após cumprimento de itens
especificados para cada modalidade escolhida.
Esquete: Encenação teatral realizada
principalmente durante os fogos de conselho.
Estágio Introdutório: Antiga etapa de classe do
ramo Sênior.
Estágio Probatório: Antiga etapa de classe do
ramo Sênior.
Estrela de Atividade : Distintivo colocado sobre o
bolso esquerdo que conta os anos de vida escoteira.
Estrela: Antigas etapas das Alcatéias.
Etapas de Classe Escoteira: Pista, Trilha, Rumo e
Travessia.
Etapas de Classe Lobo: Pata Tenra, Saltador,
Rastreador e Caçador.
Etapas de Classe Pioneiro: Pioneiro Investido,
Insígnia de Cidadania e Insígnia Pioneira.
Etapas de Classe Sênior: Sênior Investido,
Eficiência 1 e Eficiência 2.

Etapas de Classe: Sistema progressivo que
premia os conhecimentos obtidos pelos jovens
com distintivos de classe.

D

istintivo de Patrulha Escoteira:
Distintivo composto de 4 fitas com as
cores da Patrulha.

Jamboree na Internet: Reunião escoteira utilizado
a Internet, realizada no terceiro final de semana do
mês de outubro. Jamboree On The Internet.
Jamboree no ar: Reunião escoteira utilizando o
Radio, realizada no terceiro final de semana do mês
de outubro. Jamboree on The Air.

Flor-de-Lis: Símbolo do Movimento Escoteiro.
Fogo de Conselho: Cerimônia escoteira
realizada junto a uma fogueira na última noite de
acampamento.
Grito de Patrulha: Saudação dada pela seção do
ramo Escoteira ou Sênior.

G

E: Sigla que significa Grupo Escoteiro.

Jornada: Atividade que envolve uma caminhada.
Jornada de 1ª classe: Penúltima etapa a ser
realizada para obter a 1ª classe, que envolve uma
caminhada de 15 Km com um pernoite.
Jornada de Eficiência 2: Penúltima etapa a ser
realizada para obter a Eficiência 2, que envolve uma
caminhada de 24 Km com um pernoite.
.

Grito de Patrulha: Saudação dada pela seção do
Ramo Escoteiro ou Sênior.
Grupo de Gilwell: Todos os elementos
condecorados com a Insígnia da Madeira são
considerados como membros desse pseudo Grupo
Escoteiro.
Guia: Membro (sexo feminino) do Movimento
Escoteiro, pertencente ao ramo Sênior, na faixa
etária entre 15 e 18 anos.

Jornada de patrulha: Caminhada realizada por
uma determinada Patrulha.

L

amparada : Cerimônia escoteira realizada
quando não existem condições de fazer um
Fogo de Conselho, devido a motivos
climáticos.
Lei Escoteira: Composta de 10 artigos que
norteiam a vida escoteira.

asteamento : Ato de elevar a bandeira até
o topo do mastro.

Lenço da IM: Distintivo de adestramento pessoal,
utilizado por Escotista ou Dirigente que possua
aprovação no Curso de Formação Avançado.

ndaba: Reunião de Chefes Escoteiros e
Diretoria.

Lenço Escoteiro: Lenço que se usa ao redor do
pescoço e preso por um arganel de couro marrom,
simbolizando o GE.

H
I

Insígnia da Madeira: Lenço e colar de Gilwell
concedidos a Escotistas e Dirigentes após o
adestramento para este fim.
Insígnia de B.P. : Distintivo de mais alto grau do
ramo Pioneiro.
Inspeção de campo: Atividade executada por
todos os ramos.

J

amboree: Reunião mundial de Escoteiros,
realizada de quatro em quatro anos, em local
previamente escolhido.

Lobinho: Membro do Movimento Escoteiro,
pertencente ao ramo Lobinho, na faixa etária
entre 7 e 11 anos.

M

atilha: Equipe de jovens do ramo
Lobinho. Identificada pelas cores:
branca, cinza, amarela, castanha,
vermelha, marrom ou preta.
Medalha de Bons Serviços : Medalha referente a
bons serviços prestados concedida a Escotistas,
Instrutores, Dirigentes, Pioneiros e Escoteiros.

Medalha de Gratidão:
Medalha de
agradecimento concedida às pessoas pertencentes
ou não ao Movimento e que a ele tenham prestado
grandes e reais serviços.

Escoteiras.

R

Melhor Possível: Lema do Ramo Lobinho.

amo: Divisão por faixa etária que se
distinguem por programas e atividades
diferentes, dentro da mesma metodologia
escoteira.

Mestre Pioneiro: Pessoa que coordena e lidera a
seção pioneira.

Ramo Escoteiro: Jovens na faixa etária entre 11 e
14 anos, pertencentes ao ramo Escoteiro.

Método Escoteiro: Sistema Educacional em que
se baseia o Escotismo.

Ramo Lobinho: Jovens na faixa etária entre 7 e 10
anos, pertencentes ao ramo Lobinho.

N

oviço: Antiga etapa de classe do ramo
Escoteiro.

Ramo Pioneiro: Jovens na faixa etária entre 18 e 21
anos, pertencentes ao ramo Pioneiro.
Ramo Sênior : Jovens na faixa etária entre 15 e 17
anos, pertencentes ao ramo Sênior.

Numeral: Distintivo vermelho usado na manga
direita, logo abaixo do listel da Região Escoteira,
que identifica o número do GE.

Rastreador: Etapa de progressão do ramo Lobinho.

assagem: Solenidade executada como um
marco da troca de ramos, ao final das etapas
de passagem, obedecendo o Manual de
Cerimônias.

P

Registro da UEB: Registro emitido anualmente
pela UEB para os sócios beneficiários, escotistas e
dirigentes que pagarem a taxa anual.

Pata tenra: Etapa de progressão do ramo
Lobinho.

Rota Sênior: Distintivo da etapa de transição do
ramo Escoteiro para o ramo Sênior.

Patrulha: Equipe de jovens do ramo Escoteiro e
no ramo Sênior.

S

Pioneiria Construção feita com bambus ou
madeiras amarradas com cabos ou sisal.

altador: Etapa de progressão do ramo
Lobinho.

SAPS: Sempre Alerta Para Servir.
Seção: É a unidade que congrega os membros de um
mesmo Ramo.

Pioneiro: Membro do Movimento Escoteiro, na
faixa etária entre 18 e 21 anos, pertencente ao
Ramo Pioneiro.

Sede: O local das instalações do GE.

P.O.R.: Princípios, Organização e Regras,
orientam a prática do Escotismo no Brasil.

Segunda Classe: Antiga etapa de classe do ramo
Escoteiro.

Primeira Classe: Antiga etapa de classe do ramo
Escoteiro.

Sempre Alerta: Lema dos Ramos Escoteiro e
Sênior.

Primo: Líder de uma matilha de lobinhos.

Sempre Alerta Para Servir: Lema utilizado pelos
Dirigentes e Escotistas.

Promessa Escoteira: Cerimônia realizada por
todos os membros do Movimento Escoteiro, onde
os mesmos comprometem-se a obedecer as Leis

Servir: Lema do Ramo Pioneiro.
Sinais de Pista: Etapas de classe, conjunto de sinais

Convencionados e utilizados para que um
escoteiro saiba o caminho a ser seguido.
Sistema de Etapas: Esquema de adestramento
progressivo existente em cada ramo.
Sub-monitor: Cargo de Patrulha, cuja funão é
ajudar o líder da equipe.

T

raje Escoteiro: Uniforme escoteiro.

Trilha Escoteira: Antiga etapa de transição do
ramo Lobinho para o ramo Escoteiro.

.

Tropa Escoteira: Seção que congrega os
escoteiros.
Tropa Sênior: Seção que congrega os Sêniores.
UEB: Sigla que representa a União dos Escoteiros
do Brasil.

.

