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COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ADULTOS
RECURSOS EDUCACIONAIS

O CAMINHO PARA O SUCESSO DA UEL:
O TRABALHO COM OS PAIS
Um Grupo Escoteiro nada mais é que uma Associação de Pais. A tarefa de educar os ﬁlhos cabe aos pais.
Quando eles procuram o Grupo Escoteiro, signiﬁca que eles acreditam que o Esco smo trará bene cios para seus
ﬁlhos. Para tal, eles se associam ao Grupo, seus ﬁlhos par cipam na condição de beneﬁciários e se habilitam a
usufruírem do trabalho de complementação educacional que obje va ampliar a educação que é proporcionada pela
Família > Escola > Religião e outras ins tuições frequentadas pelos jovens..
Cabe portanto aos pais contribuírem para proporcionar aos adultos que voluntariamente trabalham com seus
ﬁlhos, recursos para que eles possam levar a efeito a tarefa de auxilia-los na educação de seus ﬁlhos.
É certo que nada acontece por acaso. Para que os pais colaborem com o Grupo é preciso que a Diretoria e os
Esco stas realizem um trabalho de conscien zação que vai ampliando a informação e mo vando os pais para uma
par cipação mais efe va.
Para facilitar esse trabalho de aproximação podemos adotar um método, em que desde o primeiro momento os
pais ou responsáveis ﬁcam cientes dos deveres que terão para com o Grupo Escoteiro.

A chave para o sucesso do Grupo é desde o início estabelecer corretamente um relacionamento produ vo com
os pais de cada jovem e, é bom que ﬁque bem claro que os ﬁlhos terão direito de par cipar enquanto eles, pais,
cumprirem os seus deveres. Isso deve ser dito com cortesia mas com ﬁrmeza no momento da entrevista inicial,
quando da inscrição do jovem.
Quando qualquer criança ou jovem de menor idade procurar o Grupo com obje vo de par cipar das a vidades,
deve-se resis r a tentação de incluí-lo na reunião de alguma Seção e explicar que será necessário que ele volte acompanhado de seus pais ou responsáveis. Deve-se anotar um telefone de contato que nos possibilite falar com esses pais.
Quando pela primeira vez os pais comparecerem, será dada uma explicação em breves palavras sobre o que é e
o que faz o Esco smo. Se desejarem que o ﬁlho par cipe deverão ser informados do valor do registro na UEB, da
mensalidade e custo do lenço e quando e como deverão ser pagos estes valores. Estando de acordo, deverão
preencher os documentos com todas as informações sobre os pais e o jovem. Após a entrega da documentação e o
pagamento das taxas, o jovem, já registrado na UEB, poderá par cipar das reuniões da Seção que corresponder a
sua faixa etária. Os pais, tão logo seja possível, devem assis r a uma Reunião de Pais Novos.
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A Reunião de Pais Novos deve ser realizada periodicamente e com duração de aproximadamenteuma hora,
informa aos pais sobre o Esco smo, seu propósito, a vidades e deveres e direitos dos pais como sócios, dos quais
depende o grupo para o sucesso na realização do obje vo de contribuir para a formação do caráter de seus ﬁlhos.
É importante citar as muitas maneiras que os pais podem colaborar com o Grupo, quevariam de acordo com sua
proﬁssão, condição social, experiência de vida etc.:
Ÿ Par cipando das campanhas ﬁnanceiras;
Ÿ Apoiando as a vidades das Seçõese de Grupo:
- Indicando ou disponibilizando local para a vidade;
- Ajudando no transporte de jovens ou equipamento;
- Auxiliando ou assumindo a preparação de refeições;
- Fazer compras de alimentos ou material ;
- Filmar a vidades;
- Outros .
Ÿ Par cipando das Comissões Especiais;
Ÿ Comparecendo as fes vidades do Grupo;
Ÿ Par cipando das Reuniões de Pais tanto das Seções, quanto de Grupo;
Ÿ Comparecendo as Assembléias de Grupo;
Ÿ Atuando como instrutor;
Ÿ Atuando como Esco sta ou Dirigente.
Estabelecido um vínculo, pela presença nessa primeiraReunião de Pais, caberá ao Grupo, fortalecer
grada vamente a aproximação e o relacionamento com os pais. Para tal cabe ao Grupo, convidar e incen var a
presença dos pais nas seguintes ocasiões:
Ÿ Cerimonias marcantes na vida escoteira dos ﬁlhos;
Ÿ Reuniões de pais para acompanhamento da vida da Seção;
Ÿ Reuniões fes vas;
Ÿ A vidades para Pais e Filhos;
Ÿ A vidades para Pais ( Clube da Flor de Lis ).*
* Clube da Flor de Lis: é o nome que se dá a uma organização de pais do Grupo que promove uma série de
a vidades como: Caminhadas, a vidades culturais, sociais etc.
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Outro ponto essencial, é que as a vidades para os jovens sejam muito bem organizadas e que o testemunho dos
jovens ao regressar de acampamentos excursões e outros eventos seja de entusiasmo e alegria, o que certamente
despertará o interesse dos pais facilitando a sua disposição para colaborar.
As demais a vidades como Reuniões de Pais de Seção, Assembleias, A vidades de Pais e Filhos também deverão
primar pela organização, qualidade na elaboração e habilidade na condução do programa, contribuindo para
valorizar a credibilidade do Grupo e mo var a par cipação dos pais.
Uma coisa é certa: Os Grupos Escoteiros que não trabalham em parceria com os pais, parecem padecer de um
estado crônico de diﬁculdades que tornam as pessoas encarregadas do Grupo tão sobrecarregadas que não lhes
sobra tempo para o essencial: Pra car Esco smo com os jovens.
Vamos portanto avaliar e reﬂe r sobre a situação do Grupo a que pertencemos e dependendo das conclusões,
arregaçar as mangas e iniciar um trabalho que modiﬁque o rumo, que nos afaste dos escolhos da diﬁculdade, que
aumente o número e a qualidade dos adultos, Esco stas e Dirigentes e nos torne capazes de atrair mais
colaboradores junto aos pais e a comunidade pela percepção do valor do trabalho em que estamos empenhados.
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