
ESCOTISMO EM 
BRAGANÇA PAULISTA 

O Escotismo, sob o ponto de vista dos jo-
vens, é uma grande aventura em que cada 
um, em companhia de um grupo de ami-
gos, pode explorar a natureza, acampar, 
aprender habilidades materiais, de orienta-
ção na mata, e de quebra, vivenciar o fasci-
nante mundo escoteiro com seus princí-
pios e valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNIDADE 

Do ponto de vista do adulto, o Escotismo 
é uma associação de pais que acreditam 
no Método Escoteiro como sendo um 
excelente meio para que seus filhos sejam 
preparados para enfrentarem os embates 
da vida, desenvolvendo habilidades pesso-
ais tais como o trabalho em grupo, exer-
cer a liderança através da ação e sobrepu-
jarem-se no esforço do desenvolvimento 
pessoal e ainda serem felizes, com excelen-
tes lembranças da infância e da juventude 
com os amigos escoteiros para toda a vida.  

 

ESCOTISMO EM BRAGANÇA 

 
Na escola Jorge Tibiriçá foi fundado 

o primeiro Grupo Escoteiro, sendo uma das 
primeiras cidades do estado de São Paulo a 
ter o escotismo, movimento se iniciou em 
nossa cidade em 1917, trazido pelo senhor: 
Luiz de Vasconcellos Nardy, quase cem anos 
formando cidadãos em nossa cidade.  

Mantendo a tradição, faça parte dela. 
 
Grupo Escoteiro Bragança Paulista 

(GEBRAPA), realiza as suas atividades aos 
sábados no horário das    14: 30 às 17: 30 
horas na Praça Hafiz Abi Chedid (atrás da 

Câmara Municipal, prédio redondo) 

contato: fone – 011– 99838 - 6211, 
gebrapa305hotmail.com 

www.gebrapa.com.br 

Escotismo no ponto 

de vista dos jovens 
 
 
1º - O escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale 

mais que sua própria vida.                                                        

2º - O escoteiro é leal.                                                             

3º O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próxi-

mo, e pratica diariamente uma boa ação.                                 

4º O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais 

escoteiros.                                                                                 

5º O escoteiro é cortês.                                                          

6º O escoteiro é bom para os animais e as plantas.                      

7º O escoteiro é obediente  e disciplinado.                           

8º O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades.                        

9º O escoteiro é  econômico e respeita o bem alheio.        

10º O escoteiro é limpo de corpo e alma. 

 

Propósito do movimento Escoteiro 
 

O propósito do movimento é contribuir para 
que os jovens assumam o seu próprio desenvolvi-
mento, especialmente do caráter, ajudando-os a 
realizar suas plenas potencialidades físicas, inte-
lectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cida-
dãos responsáveis, participantes e úteis em suas 
comunidades. 
A saúde, o autodomínio, a coragem, o sentimento 
de camaradagem e uma profunda apreciação da 
obra de Deus são desenvolvidas através da vida ao 
ar livre e do estudo da natureza. 
O campismo é o móvel de todo o adestramento 
escoteiro.  
 

LEI DO ESCOTEIRO 

http://www.gebrapa.com.br

