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COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ADULTOS
RECURSOS EDUCACIONAIS

UMA REUNIÃO DO CONSELHO
DE PAIS DA SEÇÃO
Todo Chefe de Seção tem que mais cedo ou mais tarde, ( quanto mais cedo melhor ) convocar e realizar uma reunião
com os pais dos jovens com quem trabalha. Como a tarefa do Esco sta é a tarefa de um educador que aplicando o
Método Escoteiro se propõe a inﬂuir na formação do caráter dos jovens, há que reconhecer que é necessário e mesmo
indispensável, a aproximação e o diálogo com os pais. Essas reuniões quando bem preparadas, são instrumento muito
ú l a tal propósito.
Para ajudar a organização da sua próxima reunião aqui vão algumas sugestões. Para facilitar vamos dividir as
providências em 5 passos.

2º Passo- Preparando a Reunião
Acerte com seus Assistentes todos os detalhes para a reunião:
Ÿ Estabelecer um roteiro ou pauta dos assuntos que vão ser abordados;
Ÿ Disponibilidade do local para a reunião;
Ÿ Decoração do local com fotos de a vidades cartazes etc.
Ÿ Cadeiras confortáveis e suﬁcientes para os convidados, arranjadas de forma a que todos possam ver o Chefe de
Seção e sua apresentação;
Ÿ Uma mesa com café, bolachas e refrescos;
Ÿ Um equipamento que permita a reprodução com qualidade, de músicas escoteiras para tocar antes do início;
Ÿ Um projetor e tela ou parede clara em que se possa apresentar os tópicos da reunião, fotos com os atra vos do
local, um mapa de localização do acampamento, são recursos valiosos para o desenvolvimento da reunião.
Esses recursos devem ser instalados e testados antecipadamente, de maneira que todas as pessoas possam ver a
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1º Passo - O Convite
O trabalho do Esco sta tem que ser movido a o mismo, a uma visão posi va dos fatos e das oportunidades, assim,
seja qual for o mo vo da reunião, o convite deve sempre ser redigido de forma a despertar o interesse e expressar a
importância da presença dos responsáveis. Vejamos um exemplo no ﬁnal da ﬁcha técnica.
Os convites devem ser entregues ao ﬁnal da ro na que encerra a reunião da Seção para diminuir o risco de perda.
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projeção ou exibição. Veriﬁcar a possibilidade de reﬂexos que possam atrapalhar a visualização. Tenha certeza de que
há tomadas e extensões suﬁcientes para os equipamentos u lizados.
Cópias de "Autorização de A vidade" para serem entregues aos pais.
Ÿ Cópias com todas as informações relacionadas ao Acampamento de Férias.
Ÿ

3º Passo - A Recepção
No dia da reunião, as pessoas encarregadas dos diversos itens de sua organização devem chegar no mínimo 1 hora
antes e veriﬁcar se tudo está em ordem:
Lista de Veriﬁcação
- Todos os materiais estão disponíveis?
- Existe ven lação adequada?
- A iluminação é suﬁciente?
- Os equipamentos estão prontos e testados?
- Há cadeiras suﬁcientes?
- A arrumação da sala é sa sfatória?
- O lanche está pronto ?
Aproximadamente 30 minutos antes da hora marcada, ligar o equipamento para criar música ambiente. O volume
deve ser o suﬁciente para se conversar sem ter que altear a voz.
O Chefe de Seção , e seus assistentes devem estar disponíveis para cumprimentar os par cipantes assim que eles
cheguem, fazendo-os sen rem-se bem vindos.
Aproveitar a oportunidade para levar os responsáveis a ver os cartazes com fotos das ul mas a vidades realizadas
pela Seção que estão sendo exibidos. Ofereça café, refrescos, biscoitos , que devem estar numa mesa preparada para tal.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apresente-se em poucas palavras dizendo qual a sua a vidade proﬁssional ou o que está estudando, e diga da
sua sa sfação de trabalhar com um Movimento que ajuda a formação dos jovens. Apresente os seus
Assistentes. Dê as boas vindas aos presentes e inicie a pauta da reunião;
Use o projetor ou os cartazes para apresentar o conteúdo da reunião;
Fale devagar e transmita entusiasmo;
Procure se dirigir a todos, passeando o olhar igualmente por todos os presentes;
Seja obje vo e dê as informações de forma clara e direta;
Explique em linhas gerais como é o local, seus atra vos, acesso , condições de segurança, facilidades de
atendimento médico;
Teça também alguns comentários breves sobre o programa do acampamento;
Incen ve aos pais mais novos a falar, a fazer perguntas a colocar seus receios e ansiedades;
Convide outros pais cujos ﬁlhos já par ciparam de outros acampamentos a comentar sobre a alegria do ﬁlho no
retorno da a vidade;
Distribua os formulários de ”Autorização de A vidade" e as cópias com as informações sobre o acampamento;
Para encerrar agradeça a presença de todos reiterando a importância dos pais no acompanhamento da vida
escoteira de seus ﬁlhos;
Convide para um café com biscoitos ou refrescos;

5º Passo - Após a Reunião
Após a saída dos úl mos convidados deve-se proceder ao seguinte:
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4º passo - A Reunião
A reunião deve ter a duração máxima de 90 minutos e como tempo ideal 1 hora. Deve ser conduzida com leveza e
obje vidade evitando descer a detalhes que não sejam relevantes.

02

Fazer uma rápida avaliação da reunião;
Ÿ Veriﬁcar se há necessidade de conversa adicional com algum dos responsáveis em outro momento;
Ÿ Arrumação do salão;
Ÿ Agradecimentos aos que colaboraram para o sucesso da reunião.
Ÿ

O trabalho con nuo com os pais dos jovens de sua Seção, não se limita a reuni-los periodicamente. Faz-se necessário
cul var alguns procedimentos simples que vão facilitar a aproximação dos responsáveis e torna-los parceiros de
inicia vas e projetos que serão de extrema ajuda ao trabalho que você desenvolve.
Se bem conduzidas, estas ações vão redundar em resultados tais como:
Ÿ Ampliação do seu círculo de amizades;
Ÿ Apoio durante acampamentos;
Ÿ Transporte de material durante as a vidades;
Ÿ Cozinha em a vidades;
Ÿ Compras;
Ÿ Emprés mo ou indicação de locais para a vidades ao ar livre;
Ÿ Organização de eventos e campanhas para capitalizar a Seção;
Ÿ Instrutor de Especialidades;
Ÿ Assistentes.

Exemplo de convite

Senhores Pais,
O 200º Grupo Escoteiro Praia Vermelha está completando 18 meses de funcionamento pleno
de realizações. Nós estamos ocupados e entusiasmados com as providências para o
Acampamento de Férias de julho, do qual seu ﬁlho/a vai par cipar. Imagine sete dias de contato
com o ar livre num local de grande beleza natural, muito movimento, alegria e a vidades
atraentes e variadas, tudo temperado com um clima de aventura, bem ao gosto dos jovens. Para
inteirar-se dos detalhes da realização do acampamento é muito importante a sua presença na
Reunião do Conselho de Pais em nossa Sede no Próximo dia 20/ 06 /2003 às 19.00hs. ( trinta dias
antes da a vidade que consta da Programação da Tropa distribuída aos pais anteriormente ).
Por favor entre em contato pelo telefone xxxxxxxxxx para conﬁrmar sua presença.
(Por favor destacar e mandar pelo seu ﬁlho/a na próxima reunião)

__________________________________
Nome

__________________________________
Assinatura
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Agradeço o convite que me foi entregue pelo meu ﬁlho/a __________________________ e
estarei presente à reunião do Conselho de Pais no próximo dia XX / XX / XXXX
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