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A VESTIMENTA ESCOTEIRA  

Logo após efetuar a inscrição no Grupo Escoteiro, os novos membros já 

podem começar a usar a vestimenta escoteira. Nossa recomendação é 

que não demorem mais de 3 meses para isso, pois o uso da vestimenta 

auxilia diversos aspectos: 

 Favorece a integração, aumentando o sentimento de pertencimento à 

Fraternidade Escoteira Mundial; 

 Praticidade e maior durabilidade: a nova vestimenta é feita de tecidos 

modernos, mais resistentes para as atividades ao ar livre e que não 

precisam passar; 

 Facilita a identificação em atividades, cria uma imagem de maior 

organização e auxilia na divulgação do Escotismo; 

 Agiliza/ajuda a progressão pessoal das crianças e jovens, com o 

sistema de progressão e especialidades, fundamentais no Programa 

Escoteiro. 

 

O QUE É PRECISO ADQUIRIR? 

1) ITENS OBRIGATÓRIOS: 

1.1) Vestuário: 

Lobinhos(as) 

7 até 10 anos 
Bermuda 

Camisa Manga 

Curta 

Boné 

Lobinho 

Escoteiros(as) 

11 até 14 anos 

Bermuda ou  

Calça Destacável 

Camisa Manga 

Curta ou Longa 
X 

Seniores/Guias 

15 até 17 anos 

Bermuda ou  

Calça Destacável 

Camisa Manga 

Curta ou Longa 
X 

Pioneiros(as) 

18 até 21 anos 

Bermuda ou  

Calça Destacável 

Camisa Manga 

Curta ou Longa 
X 

 

 

Obs: Não recomendamos o uso de saias. As bermudas são mais práticas e 

permitem movimentos com mais liberdade durante as atividades. Além 

disso, a partir do Ramo Escoteiro, a vestimenta já possui corte 

diferenciado para o sexo feminino. 

 

1.2) Distintivos: 

Os primeiros distintivos obrigatórios são os descritos abaixo. 

Posteriormente, com ajuda da literatura própria para cada faixa etária, 

poderá conquistar novos distintivos.  

a) Distintivo de Promessa (que deverá ser entregue para a Seção) 

b) Numeral (algarismos ”4” e ”1” formando o numeral “41” na manga) 

c) Região (“Rio de Janeiro”) 

d) Escoteiros do Brasil 

 

Os distintivos acima podem ser adquiridos na Lojinha do próprio Grupo. 

 

Os itens abaixo não precisam ser comprados, pois o jovem já os receberá: 

 

e) Escotismo Mundial, que vem junto com a camisa da vestimenta. 

f) Distintivo Anual, receberá junto com a carteira anual da UEB. 

 

2) ITENS OPCIONAIS: 

 Boné do 41
o

. Grupo (pode ser adquirido na Lojinha do próprio Grupo). 

O boné é um acessório fundamental nas caminhadas. 

 Cinto Escoteiro/Lobinho; 

 Calçado: tênis, de qualquer cor e modelo (não pode ser sandália para 

evitarmos ferimentos). 

 Meias: de qualquer modelo e cor. O meião cinza não faz parte do novo 

vestuário. 
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COMO ADQUIRIR: 

Existem 2 opções, uma é a compra pela internet na Loja Nacional e a outra 

é ir até a Loja Regional, no centro da cidade. Nas duas opções é possível 

parcelar a compra no cartão de crédito. 

 Pela internet, através do site da Loja Escoteira Nacional: 

www.escoteiros.org.br , acessando o link da Loja Escoteira. 

Aconselhamos conferir as medidas antes de fechar o pedido. Veja no 

anexo o passo a passo para efetuar seu primeiro acesso à Loja 

Escoteira Nacional. É preciso estar registrado para comprar pelo site. O 

acesso é simples, basta seguir as orientações na 1
o

 vez. 

 

 Na Loja Escoteira Regional, no centro da cidade. Lá é possível 

experimentar o tamanho ideal e fazer a encomenda. Não há pronta 

entrega, mas a vantagem é poder experimentar cada peça. 

Endereço: Rua Rodrigo e Silva, 18 - 7
o

 andar – Centro (Metrô Carioca).  

De segunda à sexta, das 9 h até 20 h. Telefone: 2533-9207 

 

 

 

 

 

 

Maiores informações com fotos e grades de tamanho podem ser 

encontradas no portal da União dos Escoteiros do Brasil:  

www.escoteiros.org.br   

http://www.escoteiros.org.br/

