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RESOLUÇÃO UEB‐ES 008/2014 

INSÍGNIAS E LENÇO DO CENTENÁRIO DO ESCOTISMO CAPIXABA 

 

Considerando: 

1. As  ações  a  serem  realizadas  em  comemoração  do  centenário  do  escotismo  capixaba, 

estando entre elas o uso de insígnias e lenços comemorativos. 

2. A necessidade de normatizar e orientar o uso destas insígnias e dos lenços. 

 

A Diretoria da Região Escoteira do Espírito Santo, no uso das competências que  lhe são conferidas pelo 

Estatuto da UEB, RESOLVE:  

 

Art. 1º A presente resolução tem o objetivo de normatizar e orientar sobre o uso de  insígnias e 

lenços alusivos ao centenário do escotismo capixaba.  

 

Art. 2º A utilização das insígnias e dos lenços será entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015. 

Parágrafo Único ‐ A diretoria regional poderá utilizar e autorizar o uso da “Insígnia do Centenário 

do Escotismo Capixaba” e dos lenços comemorativos em data anterior à citada no Art. 2º. 

 

Art.  3º  A  “Insígnia  do  Centenário  do  Escotismo  Capixaba”  é  de  uso  opcional,  exclusivo  aos 

associados desta Região, registrados para o ano de 2015. 

Parágrafo Único  ‐ A referida  insígnia  (de acordo com o exemplo anexado) será utilizada no  lado 

direito  do  traje/vestuário/uniforme,  acima  do  distintivo  anual  e/ou  de  Grupo  Padrão  (quando 

possuir). 

 

Art. 4º A Insígnia “Jovens no Centenário do Escotismo Capixaba” é de uso opcional, exclusiva aos 

associados desta Região registrados para o ano de 2015 e que possuam entre 6,5 e 21 anos. 

§ 1º A referida insígnia (de acordo com o exemplo nos anexos deste documento) será utilizada no 

lado  direito  do  traje/vestuário/uniforme,  acima  da  “Insígnia  do  Centenário  do  Escotismo 

Capixaba” ou, na ausência deste, acima do distintivo anual e/ou de Grupo Padrão (quando 

possuir). 

§ 2º Os critérios para a utilização da Insígnia “Jovens no Centenário do Escotismo Capixaba” são os 

seguintes: 

 Ramo Lobinho: realizar o item 1  e mais outros 2 itens à sua escolha. 

 Ramo Escoteiro: realizar o item 1  e mais outros 3 itens à sua escolha. 
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 Ramo Sênior: realizar o item 1  e mais outros 4 itens à sua escolha. 

 Ramo Pioneiro: realizar o item 1  e mais outros 5 itens à sua escolha. 

Itens: 

1. Participar de pelo menos 3 atividades regionais comemorativas ao centenário. A inscrição 

deverá  ser  feita no  Sigue. A  comprovação da participação  será por meio das  fichas de 

inscrição entregues durante a atividade. 

2. Realizar uma pesquisa sobre a história do seu grupo Escoteiro, apresentar à sua Seção e 

postar a pesquisa na página comemorativa do centenário da UEB‐ES no Facebook. 

3. Encontrar  um  antigo  escoteiro  capixaba  que  não  esteja  ativo,  realizar  uma  entrevista 

sobre  as  histórias  vividas  no  escotismo,  apresentar  ao  chefe  de  seção  e  postar  a 

entrevista na página comemorativa do centenário da UEB‐ES no Facebook. 

4. Realizar uma pesquisa sobre o Escotismo capixaba e fazer um cartaz com o conteúdo da 

pesquisa. Pedir autorização da direção da escola ou  faculdade em que estuda e afixá‐lo 

no mural  da  escola/faculdade  ou  da  sala  de  aula.  Fazer  uma  foto  na  frente  do  cartaz 

afixado com os colegas da escola/faculdade e postar a  foto na página comemorativa do 

centenário da UEB‐ES no Facebook. 

5. Pesquisar  e  contar  a  história  de  pelo  menos  3  personalidades  capixabas  que  foram 

escoteiros e apresentar o material da pesquisa histórica ao chefe da Seção. 

6. Realizar  uma  pesquisa  sobre  a  história  de  outro  Grupo  Escoteiro  Capixaba,  fazer  um 

cartaz com o conteúdo da pesquisa e fixá‐lo na sede do Grupo Escoteiro. 

7. Com a  sua equipe de  interesse, patrulha ou matilha,  criar uma obra  tendo  como  tema 

“Jovens no Centenário do Escotismo Capixaba” e postar um vídeo mostrando a obra na 

página  comemorativa  do  centenário  da  UEB‐ES  no  Facebook.    A  obra  pode  ser  uma 

escultura, pintura, esquete, canção, poesia, dentre outras. 

8. Junto com a seção, montar uma exposição a respeito do Escotismo capixaba e apresentar 

em um local público. Fotografar e postar as fotos na página comemorativa do centenário 

da UEB‐ES no Facebook. 

§ 3º A verificação da execução das tarefas e a homologação é responsabilidade do chefe de seção, 

que deverá fazer a solicitação da insígnia junto ao escritório regional. 

§ 4º Se o jovem não possuir acesso ao Facebook, os responsáveis legais ou chefes de seção ficam 

responsáveis pelas postagens. 
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Art. 4º O  lenço comemorativo do centenário do escotismo capixaba, de acordo com o exemplo 

anexado a este documento, é de uso opcional, exclusivo aos associados desta Região, registrados 

para o ano de 2015. 

Parágrafo Único ‐ Como forma de reconhecimento às ações e trabalhos relativos ao centenário do 

escotismo  capixaba,  a diretoria  regional e os membros das equipes  responsáveis pelas  ações e 

eventos terão um lenço comemorativo que os identifique. 

 

Esta resolução entra em vigor na data da publicação. 

 

Vitória, 22 de novembro de 2014. 
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ANEXOS 

 

 

 
 

 
 

Lenço do Centenário 

 
 

Lenço da Equipe do Centenário 
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