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VESTUÁRIO

• Em conformidade com a Regra número 47 do P.O.R (Princípios, Organização e Regras) do 

Movimento Escoteiro do Brasil, o vestuário 

Anexo I): 

o Camisa (Padrão UEB); 

o Camiseta (motivo escoteiro, preferencialmente do GEMR);

o Lenço do Grupo (só poderá utilizar após a integração);

o Bermuda (Padrão UEB); 

o Boné (Padrão UEB) 

o Cinto (preferencialmente o padrão UEB)

o Tênis fechado e meia. 

• As lobinhas e os lobinhos 

passam a fazer formalmente parte do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, quando recebem o 

lenço do grupo) estão dispensados da utilização do 

condução do hasteamento e 

a Alcateia nestas cerimônias). Nesses casos, eles ficarão com 

lobinhos na formação da alcateia, seja na roda ou nas matilhas.

• No caso das lobinhas e dos lobinhos 

do grupo (ou com motivo escoteiro) e bermuda cáqui ou jeans. 

• Solicita-se evitar roupas claras, estampadas, ou afins. 

• Sapatos fechados e meias são obrigatórios em quais

• É expressamente proibido o uso de qualquer peça de uniforme ou equipamento de uso 

privativo das Forças Armadas ou com estas características

determinação expressa na Constituição Federal, no Inciso I deseu art. 1
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VESTUÁRIO DAS(OS) LOBINHAS(OS) 

Em conformidade com a Regra número 47 do P.O.R (Princípios, Organização e Regras) do 

Movimento Escoteiro do Brasil, o vestuário das lobinhas e dos lobinhos 

Camiseta (motivo escoteiro, preferencialmente do GEMR); 

Lenço do Grupo (só poderá utilizar após a integração); 

 

Cinto (preferencialmente o padrão UEB); 

As lobinhas e os lobinhos que ainda não foram integrados ao GEMR

passam a fazer formalmente parte do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, quando recebem o 

lenço do grupo) estão dispensados da utilização do vestuário, sendo vedada a p

condução do hasteamento e arriamento da bandeira e no Grande Uivo (quando representam 

a Alcateia nestas cerimônias). Nesses casos, eles ficarão com as(os)

na formação da alcateia, seja na roda ou nas matilhas. 

lobinhas e dos lobinhos ainda não integrados, sugere-se a utilização de camiseta 

do grupo (ou com motivo escoteiro) e bermuda cáqui ou jeans.  

se evitar roupas claras, estampadas, ou afins.  

são obrigatórios em quaisquer ocasiões.  

É expressamente proibido o uso de qualquer peça de uniforme ou equipamento de uso 

privativo das Forças Armadas ou com estas características (Ex. Camufladas)

determinação expressa na Constituição Federal, no Inciso I deseu art. 142.

 

Em conformidade com a Regra número 47 do P.O.R (Princípios, Organização e Regras) do 

das lobinhas e dos lobinhos é composto por (ver 

não foram integrados ao GEMR (cerimônia na qual 

passam a fazer formalmente parte do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, quando recebem o 

, sendo vedada a participação na 

da bandeira e no Grande Uivo (quando representam 

(os) demais lobinhas e 

se a utilização de camiseta 

É expressamente proibido o uso de qualquer peça de uniforme ou equipamento de uso 

(Ex. Camufladas), acatando a 

42. 
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• Tendo em vista a grande demanda por vagas na Alcateia, a 

2016, observaremos rigorosamente o estabelecido no § 1 do Art

Grupo Escoteiro Marechal Rondon, conforme abaixo:

(...)  

Art. 52 A responsabilidade é uma das qualidades a serem trabalhadas conjuntamente pelo 

Grupo Escoteiro e pelas famílias de seus membros juvenis. Assim, em caso de necessidade que 

impeça o comparecimento a alguma reunião marcada, o respectivo escotis

pelos Lobinhos ou Monitor (na Tropa) deve ser avisado.

§ 1 Caso numa sequência seguida de cinco meses, 

consecutivas, sem a devida justificativa aceita pelo Grupo Escoteiro, o membro juvenil será 

afastado da Seção, podendo, mediante contato de seus responsáveis com a Diretoria do Grupo 

e o respectivo escotista responsável da respectiva Seção, voltar a se inscrever como candidato 

a uma vaga, após atendidas as crianças e jovens que se encontrem na fila de

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTERNAS

• Nas atividades realizadas fora da sede do grupo (atividades externas), s

participação das lobinhas e dos lobinhos 

o estar devidamente registrado na Uniã

o cumprir os prazos de inscrição e pagamento definidos pelo GEMR;

o ter frequência regular em conformidade com 

Escoteiro Marechal Rondon;

o apresentara autorização de participação da atividade dev

pel@ responsável; 

o estar com a ficha de saúde devidamente atualizada no SIGUE.
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FREQUÊNCIA ÀS ATIVIDADES 

Tendo em vista a grande demanda por vagas na Alcateia, a partir do segundo semestre de 

2016, observaremos rigorosamente o estabelecido no § 1 do Art. 52 do Regulamento do 

Grupo Escoteiro Marechal Rondon, conforme abaixo: 

Art. 52 A responsabilidade é uma das qualidades a serem trabalhadas conjuntamente pelo 

Grupo Escoteiro e pelas famílias de seus membros juvenis. Assim, em caso de necessidade que 

impeça o comparecimento a alguma reunião marcada, o respectivo escotis

Monitor (na Tropa) deve ser avisado. 

ência seguida de cinco meses, ocorram cinco faltas intercaladas ou três 

consecutivas, sem a devida justificativa aceita pelo Grupo Escoteiro, o membro juvenil será 

, podendo, mediante contato de seus responsáveis com a Diretoria do Grupo 

e o respectivo escotista responsável da respectiva Seção, voltar a se inscrever como candidato 

a uma vaga, após atendidas as crianças e jovens que se encontrem na fila de

 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTERNAS 

Nas atividades realizadas fora da sede do grupo (atividades externas), s

das lobinhas e dos lobinhos que atenda os seguintes critérios:

estar devidamente registrado na União dos Escoteiros do Brasil; 

cumprir os prazos de inscrição e pagamento definidos pelo GEMR; 

er frequência regular em conformidade com § 1 do Art 52 do Regulamento do Grupo 

Escoteiro Marechal Rondon; 

a autorização de participação da atividade devidamente preenchida e assinada 

estar com a ficha de saúde devidamente atualizada no SIGUE. 

do segundo semestre de 

52 do Regulamento do 

Art. 52 A responsabilidade é uma das qualidades a serem trabalhadas conjuntamente pelo 

Grupo Escoteiro e pelas famílias de seus membros juvenis. Assim, em caso de necessidade que 

impeça o comparecimento a alguma reunião marcada, o respectivo escotista responsável 

ocorram cinco faltas intercaladas ou três 

consecutivas, sem a devida justificativa aceita pelo Grupo Escoteiro, o membro juvenil será 

, podendo, mediante contato de seus responsáveis com a Diretoria do Grupo 

e o respectivo escotista responsável da respectiva Seção, voltar a se inscrever como candidato 

a uma vaga, após atendidas as crianças e jovens que se encontrem na fila de espera.” (...) 

Nas atividades realizadas fora da sede do grupo (atividades externas), só será permitida a 

que atenda os seguintes critérios: 

§ 1 do Art 52 do Regulamento do Grupo 

idamente preenchida e assinada 
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PARTICPAÇÃO EM CERIMÔNIAS

• A participação das lobinhas e dos lobinhos 

arriamento da Bandeira, Grande Uivo, Integração e Promessas, entre outras serão 

definidas pela chefia considerando a maturidade

dedicação e empenho nas atividades da Alcateia.

• Só serão permitidas a participação na condução destas atividades 

oslobinhosque estejam devidamente trajados (ver item sobre traje d

lobinhas(os)).  

• Os lobinhos que ainda 

a fazer formalmente parte do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, quando recebem 

o lenço do grupo) estão dispensados da utilização do traje, sendo vedada a 

participação na condução 

Uivo (quando representam a Alcateia nestas cerimônias). Nesses casos, eles 

ficarão com as(os) demais lob

nas matilhas. 

•  As datas de Integração e a Promessa d

preferencialmente ocorrer em momentos distintos, serão definidas pela chefia em 

comum acordo com as mães e pais, levando

preparação e entendimento sobre

das(os) lobinhas(os). 

• O processo de passagem para a Tropa 

Alcateia e da Tropa Escoteira e terá início a partir dos 10 anos completos. Nesse 

período, a depender da rotina ac

anteriormente, a(o)lob

sendo duas reuniões por mês, o número máximo participações 

dos integrantes em passagem da alcateia
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CPAÇÃO EM CERIMÔNIAS, INTEGRAÇÃO NO GRUPO, PROMESSA

PARA A TROPA ESCOTEIRA 

das lobinhas e dos lobinhos nas cerimônias de 

andeira, Grande Uivo, Integração e Promessas, entre outras serão 

definidas pela chefia considerando a maturidade das lobinhas e dos lobinhos 

dedicação e empenho nas atividades da Alcateia. 

Só serão permitidas a participação na condução destas atividades 

que estejam devidamente trajados (ver item sobre traje d

Os lobinhos que ainda não foram integrados ao GEMR (cerimônia na qual passam 

a fazer formalmente parte do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, quando recebem 

o lenço do grupo) estão dispensados da utilização do traje, sendo vedada a 

participação na condução do hasteamento e arriamento da Bandeira e no Grande 

Uivo (quando representam a Alcateia nestas cerimônias). Nesses casos, eles 

demais lobinhas(os) na formação da alcateia, seja na roda ou 

As datas de Integração e a Promessa das(os) Lobinhas(os)

preferencialmente ocorrer em momentos distintos, serão definidas pela chefia em 

comum acordo com as mães e pais, levando-se em consideração a maturidade, 

preparação e entendimento sobre a importância desses momentos por parte 

O processo de passagem para a Tropa Escoteira será acordado entre os chefes da 

Alcateia e da Tropa Escoteira e terá início a partir dos 10 anos completos. Nesse 

período, a depender da rotina acordada entre os chefes mencionados 

lobinha(o) começará a fazer atividades na Tropa Escoteira, 

sendo duas reuniões por mês, o número máximo participações na Tropa Escoteira 

dos integrantes em passagem da alcateia. A data da passagem será 

ALCATEIA ESTRELAS DO RONDON 

NO GRUPO, PROMESSA E PASSAGENS 

 hasteamento e 

andeira, Grande Uivo, Integração e Promessas, entre outras serão 

das lobinhas e dos lobinhos e sua 

Só serão permitidas a participação na condução destas atividades as lobinhas e 

que estejam devidamente trajados (ver item sobre traje das(os) 

(cerimônia na qual passam 

a fazer formalmente parte do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, quando recebem 

o lenço do grupo) estão dispensados da utilização do traje, sendo vedada a 

andeira e no Grande 

Uivo (quando representam a Alcateia nestas cerimônias). Nesses casos, eles 

na formação da alcateia, seja na roda ou 

as(os), que deverão 

preferencialmente ocorrer em momentos distintos, serão definidas pela chefia em 

se em consideração a maturidade, 

importância desses momentos por parte 

scoteira será acordado entre os chefes da 

Alcateia e da Tropa Escoteira e terá início a partir dos 10 anos completos. Nesse 

entre os chefes mencionados 

na Tropa Escoteira, 

na Tropa Escoteira 

. A data da passagem será divulgada para 
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os respectivos pais, solicitando

favorecer o clima de surpresa e celebração desta significativa etapa da vida 

da(do)lobinha(o). 

CADASTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO DE UNIDADES 

• A manutenção do Cadastro atualizado no SIGUE

fundamental importância para o êxito na participação das crianças nas atividades, 

em particular, nas realizadas fora da sede do Grupo Escoteiro Marechal Rondon 

GEMR (atividades externas).

• Para acesso ao SIGUE utilize o link  

número do registro (sem o dígito verificador), que pode se

carteirinha do lobinha(o)

da(o)lobinha(o)no formato 

dígitos do ano de nascimento.

• A partir deste ano de 2016, 

responsáveis passaram a ser obrigatórios

sistema não permitirá realizar outras operações, como por exemplo, a inscrição 

em eventos externos. 

• A ficha médica atualizada também é obrigatória

eventos externos. No entanto, a sua atualização só pode ser realizada pela chefia 

ou por um dirigente do GEMR

branco para ser preenchida e entregue à chefia, solicite aos ch

do GEMR. 
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os respectivos pais, solicitando-se que mantenha o sigilo sobre a mesma para 

favorecer o clima de surpresa e celebração desta significativa etapa da vida 

 

CADASTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO DE UNIDADES 

ESCOTEIRAS(SIGUE JOVEM) 

Cadastro atualizado no SIGUEdas lobinhas e dos lobinhos

fundamental importância para o êxito na participação das crianças nas atividades, 

em particular, nas realizadas fora da sede do Grupo Escoteiro Marechal Rondon 

(atividades externas). 

Para acesso ao SIGUE utilize o link  http://sigue.escoteiros.org.br/siguejovem/

número do registro (sem o dígito verificador), que pode ser encontrado na 

a(o),  e a senha. A senha padrão é a data de nascimento

no formato ddmmaaaa, sendo o ano, apenas os dois últimos 

dígitos do ano de nascimento. 

A partir deste ano de 2016, todos os dados pessoais das(os) lobinh

assaram a ser obrigatórios. Caso haja algum campo incompleto, o 

sistema não permitirá realizar outras operações, como por exemplo, a inscrição 

 

ficha médica atualizada também é obrigatória e crucial para a participação em 

eventos externos. No entanto, a sua atualização só pode ser realizada pela chefia 

ou por um dirigente do GEMR. Caso tenha dificuldade em imprimir uma ficha em 

branco para ser preenchida e entregue à chefia, solicite aos chefes ou dirigentes 
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se que mantenha o sigilo sobre a mesma para 

favorecer o clima de surpresa e celebração desta significativa etapa da vida 

CADASTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO DE UNIDADES 

das lobinhas e dos lobinhos é de 

fundamental importância para o êxito na participação das crianças nas atividades, 

em particular, nas realizadas fora da sede do Grupo Escoteiro Marechal Rondon – 

http://sigue.escoteiros.org.br/siguejovem/, o 

r encontrado na 

a data de nascimento 

endo o ano, apenas os dois últimos 

lobinhas(os)e dos 

. Caso haja algum campo incompleto, o 

sistema não permitirá realizar outras operações, como por exemplo, a inscrição 

e crucial para a participação em 

eventos externos. No entanto, a sua atualização só pode ser realizada pela chefia 

Caso tenha dificuldade em imprimir uma ficha em 

efes ou dirigentes 
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PERTENCES DE VALOR OU NÃO AUTORIZADOS

• Solicitamos que as(os)

externas) pertences de valor (material ou emocional) ou pertences não 

relacionados às atividades da Alcateia, 

demandados pela chefia. 

• Portanto, objetos como relógios, celulares, óculos escuros, brinquedos, bichos de 

estimação devem ser evitados quando não autorizados pela chefia. 

• A chefia não se responsabilizará por dano ou sumiço dos

responsabilidade pessoal é estimulada no grupo.

• Objetos cortantes, tais como canivetes, facas, lâminas são proibidos em quaisquer 

atividades da Alcateia.

• Solicitamos a marcação com nome 

sobrenome) e o numeral do grupo (4º DF) em todos os 

forma, pedimos que a(o) lobinha(o)

atividade e que assuma a responsabilidade pela sua guarda.
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PERTENCES DE VALOR OU NÃO AUTORIZADOS 

as(os) lobinhas(os) não levem para as atividades (em sede ou 

externas) pertences de valor (material ou emocional) ou pertences não 

relacionados às atividades da Alcateia, com exceção de quando forem 

demandados pela chefia.  

Portanto, objetos como relógios, celulares, óculos escuros, brinquedos, bichos de 

estimação devem ser evitados quando não autorizados pela chefia. 

A chefia não se responsabilizará por dano ou sumiço dos objetos pessoais, pois a 

responsabilidade pessoal é estimulada no grupo. 

Objetos cortantes, tais como canivetes, facas, lâminas são proibidos em quaisquer 

atividades da Alcateia. 

Solicitamos a marcação com nome das lobinhas e dos lobinhos

sobrenome) e o numeral do grupo (4º DF) em todos os seus pertences. Da mesma 

a(o) lobinha(o) saiba quais pertences está levando para a 

atividade e que assuma a responsabilidade pela sua guarda. 

ALCATEIA ESTRELAS DO RONDON 

não levem para as atividades (em sede ou 

externas) pertences de valor (material ou emocional) ou pertences não 

com exceção de quando forem 

Portanto, objetos como relógios, celulares, óculos escuros, brinquedos, bichos de 

estimação devem ser evitados quando não autorizados pela chefia.  

objetos pessoais, pois a 

Objetos cortantes, tais como canivetes, facas, lâminas são proibidos em quaisquer 

das lobinhas e dos lobinhos (nome e 

pertences. Da mesma 

saiba quais pertences está levando para a 
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ANEXO I 

 

 


