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Bem-vindos ao

Escotismo!

Contribuímos para a
educação do jovem,
ajudando a construir um
mundo melhor, aonde se
valorize a realização
individual e a participação
construtiva em sociedade.

construindo um mundo melhor

O que temos
a oferecer?
O Escotismo acredita que as
crianças e jovens se desenvolvem
com base nas experiências
vividas.
Por isso, oferecemos atividades
que educam brincando,
proporcionando que o jovem:

- Amplie os seus horizontes, proporcionando
contato com jovens de outras culturas e lugares.
- Tenha iniciativa: fazendo sua opinião ser
ouvida, tomando parte das decisões e
participando ativamente dos acontecimentos da
vida de sua equipe (de jovens)
- Viva em democracia: ouvindo o ponto de vista
dos outros, conversando, aceitando opiniões e
ideias diferentes.
- Desenvolva o senso de serviço: vivenciando a
solidariedade e interdependência entre todos nós.
- Estimule a criatividade: desenvolvendo o
senso de descoberta, a curiosidade de
experimentar e o desejo de participar ao invés de
assistir.
- Desenvolva habilidades úteis de forma a ser
capaz de desempenhar um papel ativo na vida da
comunidade.
- Assuma responsabilidades: estabelecendo
objetivos de crescimento nas variadas áreas de
desenvolvimento.
- Vivencie a interdependência de todos os
elementos naturais e a aprenda a necessidade de
preservá-los.

Participe de uma
atividade conosco!
A partir dos 6 ½ anos é possível ingressar no
Escotismo. Aqui, através de atividades com
outras crianças e jovens da mesma faixa
etária, terão a oportunidade de explorar um
mundo novo repleto de desaﬁos, fazer novos
amigos aprendendo a se conhecer e
conhecer melhor o mundo em que vivemos.

Nesta 1ª visita o jovem deve estar
acompanhado obrigatoriamente
por um responsável.
Deve usar roupas confortáveis e tênis.

Como nos
encontrar:
Sábados: 14h - 16h

Colégio Pedro II
Rua São Francisco Xavier, 204- Tijuca

Cerca de 60% de nossas atividades são no
Colégio Pedro II, na Tijuca, onde deve ser a
primeira reunião de toda criança ou jovem.
Nos demais sábados, estamos sempre
variando as atividades, com excursões,
acampamentos, atividades culturais,
sociais, comunitárias entre muitas outras
aventuras.

Após esta 1ª reunião, o ingresso de jovens se faz,
necessariamente, através da sua inscrição feita
pelos responsáveis.
Documentos para Inscrição:
Ÿ

Proposta de Admissão

Ÿ

Ficha de Saúde

Ÿ

1 Fotograﬁa tamanho 3 x 4

Ÿ

Kit Boas Vindas, no valor de R$ 150
Inclui:

1º registro anual na Entidade Nacional dos Escoteiros

do Brasil + 1 Camiseta do Grupo + 2 Livros (Guias)

Cópias:
Ÿ

Certidão de Nascimento ou Identidade da
criança/jovem

Ÿ

Carteira de Identidade do Responsável

Ÿ

Certiﬁcado de Vacinação

Mensalidade R$ 45
Ÿ

O pagamento da 1ª Mensalidade só ocorrerá a
partir do 2º mês de participação.

Ÿ

O vencimento de cada mensalidade será até o
último dia útil do respectivo mês.

Ÿ

Pagando a mensalidade em dia, há um
desconto, ﬁcando a mensalidade em R$40,00

Estimulamos a necessidade de explorar,
descobrir e querer saber, através de
atividades práticas e em contato com o meioambiente. Proporcionando um conjunto de
experiências educativas de forma divertida,
acreditamos contribuir decisivamente para o
desenvolvimento das crianças e jovens que
participam do Movimento Escoteiro.

E
Nosso Grupo foi fundado em janeiro de 1964,
funcionando ininterruptamente sempre no
bairro da Tijuca. Este trabalho é realizado por
um grupo de adultos voluntários que se
dividem em duas equipes distintas que
funcionam de forma complementar: os
envolvidos diretamente com os jovens, na
prática escoteira e os que assumem os
encargos administrativos necessários ao
funcionamento do Grupo Escoteiro. Todo
responsável deve se envolver na organização
do grupo escoteiro, dentro de suas
possibilidades, ainda que pontualmente. É
com esta participação que as atividades do
Escotismo são realizadas.

Como o Escotismo
é mantido?
O Escotismo não tem ﬁns lucrativos. Existe
apenas, uma colaboração mensal para
manutenção da estrutura administrativa,
como por exemplo: aluguel da sede, taxas,
impostos e materiais para as atividades,
lembrando que o Escotismo é todo baseado
no serviço voluntário de adultos. As
atividades que ocorrem fora da sede são
realizadas mediante o pagamento de cotas
cobradas à parte, para cobrir os gastos com
transporte e alimentação. Eventualmente,
realizamos campanhas ﬁnanceiras para
reequipamento do material coletivo para
acampamentos, segurança e manutenção da
sede escoteira. Contamos somente com
nossos próprios recursos e a participação das
famílias que compõem o grupo escoteiro é
fundamental.

Venha fazer parte do

Escotismo!
Não há melhor investimento do
que aquele feito para que o jovem
se torne um adulto honesto,
solidário, comprometido e capaz
de administrar a sua vida.
Maiores Informações:

escoteiro41.org.br
facebook.com/escoteiro41
instagram.com/escoteiro41rj

