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Manual de Preenchimento de Certificados 

 
 
 Visando a padronização do preenchimento da documentação do grupo 
escoteiro e facilitar o trabalho dos escotistas, principalmente no momento de 
montar processos de distintivos especiais (Lis de Ouro), este documento 
informa como preencher cada tipo de certificado e como proceder quanto a 
ele. 
 
 Esse manual instrui seguindo os modelos de certificados disponíveis na 
loja da UEB – Região São Paulo. Cada grupo pode utilizar um padrão de 
certificado próprio, porém deve conter as informações estipuladas nesse 
manual. 
 
OBS: os certificados com data inferior à data de ingresso do jovem (registro 
UEB) não são considerados nos processos de distintivos especiais, pois o 
jovem não é oficialmente reconhecido como membro da UEB. 
 
1. Certificado de Atividade Comum: 

 

 Frente - o certificado deve ser preenchido com as informações: nome 
do jovem, nome do grupo escoteiro, nome e data da atividade 
(exemplo: Acampamento Mosteiro da Esperança – 19 a 22 de fevereiro 
de 2012), data do certificado, assinatura do chefe de seção e diretor 
presidente; 
 

 Após os procedimentos acima o certificado deve ser entregue ao jovem. 
 
2. Certificado de Promessa: 
 

 Frente - o certificado deve ser preenchido com as informações: nome 
do jovem, nome do grupo escoteiro, o termo “Promessa Escoteira”, data 
da promessa, assinatura do chefe de seção e diretor presidente; 
 

 Arquivar uma cópia do certificado de promessa na ficha 120 do 
jovem, que é exigido nos processos de distintivos especiais; 
 

 Após os procedimentos acima o certificado deve ser entregue ao jovem. 
 
3. Certificado de Progressão: 

 

 Frente - o certificado deve ser preenchido com as informações: nome 
do jovem, nome do grupo escoteiro, o termo “Progressão: (Pistas, 
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Trilha, Rumo ou Travessia)”, data do certificado, assinatura do chefe de 
seção e diretor presidente; 

 

 Arquivar uma cópia do certificado de progressão na ficha 120 do 
jovem, que é exigido nos processos de distintivos especiais; 

 

 Após os procedimentos acima o certificado deve ser entregue ao jovem. 
 

4. Certificado de Especialidades: 
 

 Frente - o certificado deve ser preenchido com as informações: nome 
do jovem, nome do grupo escoteiro, especialidade e nível (exemplo: 
especialidade de acampamento - nível 2) data do certificado, assinatura 
do chefe de seção, do diretor presidente e do examinador; 
 

 Verso - o certificado deve ser preenchido com as informações: itens 
cumpridos da especialidade, nome do examinador, endereço, telefone e 
qualificação; 

 

 Arquivar uma cópia do certificado na ficha 120 do jovem, que é 
exigido nos processos de distintivos especiais; 
 

 Caso o jovem suba o nível de uma especialidade (Exemplo: 
possuía a especialidade de acampamento nível 1 e subiu para nível 
2) marque TODOS os itens cumpridos até o momento (nível 1 + 
nível 2) ou anexar no processo de Lis de Ouro cópia do certificado 
do nível anterior e do nível atual; 
 

 Após os procedimentos acima o certificado deve ser entregue ao jovem. 
 

OBS 1: recomenda-se que o avaliador da especialidade tenha qualificação 
adequada para avaliar, ou seja, deve ser um indicativo de qualificação 
profissional ou amadora que o examinador exerce e que o torne apto para 
avaliar. Por exemplo, um escotista que profissionalmente é engenheiro, é pai 
de dois filhos e se dedica à fotografia como um passatempo é uma pessoa 
apta para examinar as especialidades de Acampamento (por ser escotista), 
Energia (por ser engenheiro), Babá (por ser pai) e Fotografia (por ser fotógrafo 
amador).  
 
OBS 2: A qualificação direta é opcional, pois qualquer adulto que se sentir que 
possui familiaridade suficiente com o tema para ser examinador poderá ser, 
porém recomenda-se que em casos especiais, como a especialidade de 
Primeiros Socorros, tenha qualificação direta por envolver questões de 
segurança. 

 



  
 
 
 
 
 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
Região São Paulo  

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 – 3º Andar 
São Paulo, SP 

Tel (11) 3237-1588  
www.escotismo.org.br 

 

5. Certificado de Distintivos Especiais (Cordões): 
 

 Frente - o certificado deve ser preenchido com as informações: nome do 
jovem, nome do grupo escoteiro, o termo “Cordão (Verde e Amarelo ou 
Vermelho e Branco)”, data do certificado, assinatura do chefe de seção e 
diretor presidente; 

 

 Arquivar uma cópia do certificado na ficha 120 do jovem, que é 
exigido nos processos de distintivos especiais; 

 

 Os cordões devem ser recomendados pela Corte de Honra e Equipe 
de Escotistas, e deve-se fazer uma carta de recomendação (Anexos a 
esse documento) de ambos os órgãos como documentação e manter 
arquivado na ficha 120 do jovem, documentos que são exigidos nos 
processos de distintivos especiais; 

 

 Após os procedimentos acima o certificado deve ser entregue ao jovem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Caso haja discrepâncias, inconsistências ou achar que pode ser 
melhorado, por favor, encaminhe para ramoescoteiro.sp@escotismo.org.br 
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Anexo 1 – Modelo de Recomendação dos Escotistas 
(http://www.escotismo.org.br/index.php/downloadescoteiro/category/3-

arquivoescoteiro.html?download=18%3Arecomendacaoescotistaseditavel): 
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Anexo 2 – Modelo de Recomendação da Corte de Honra 
(http://www.escotismo.org.br/index.php/downloadescoteiro/category/3-

arquivoescoteiro.html?download=17%3Arecomendacaocortehonraeditavel): 


