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ASSEMBLEIA REGIONAL
No dia 25 de março, foi realizada a
Sessão Plenária da Assembleia
Regional, com apresentação de
relatórios e votação de pautas que
nortearão o próximo ano do esco smo
ﬂuminense. Antes disso, os par cipantes assis ram a um interessante
documentário sobre a vida marinha na

Baía de Guanabara e puderam conversar com especialistas no assunto.
SESSÃO SOLENE DA
ASSEMBLEIA REGIONAL
Na noite de 24 de março, na
agradabilíssima cidade de Niterói,
realizamos a Sessão Solene de nossa

Assembleia Regional Escoteira. Uma
noite bastante emocionante, em que
foi possível comemorar o
tombamento do Esco smo como bem
imaterial de Niterói, além de
homenagear atuais esco stas,
dirigentes e grandes personalidades
da história escoteira niteroiense.

SEMINÁRIO NACIONAL DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Nos dias 10 e 11 de março, a
Região Rio de Janeiro sediou o
Seminário Nacional de Métodos
Educa vos. Uma brilhante
oportunidade em que representantes
de todo o país debateram em alto
nível o futuro de nosso Programa
Educa vo e da Gestão de Adultos.
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CONVERSA AO
PÉ DO FOGO
(“Contos”, “Causos” e
“Acontecidos”)
O acampamento traz oportunidades de crescimento e amadurecimento
para cada uma de nossas crianças e
jovens. Certa vez, uma Tropa Sênior
estava cozinhando dentro de uma casa,
com bastante tranquilidade, u lizandose dos utensílios que ali se mostravam
disponíveis. Um sênior daqueles que
nos faz rir um bocado adentra o recinto
e começa a auxiliar seus companheiros, quando uma das guias lhe solicita
que abra uma lata de alimentos.

Sinceramente, este que aqui
narra o fato sequer lembra se era
milho, sardinha ou outro gênero
qualquer. O importante é que o
sênior imediatamente sacou, de
seus apetrechos, um abridor de latas
bem comum e começou seu trabalho. No entanto, a guia abruptamente lembra ao sênior que tal lata
possuía aquele mecanismo moderno
que não necessitava do utensílio.

- Rapaz! Você sabe para que serve
esse troço ai no can nho da lata?
A resposta do sênior foi:
- Ora, tá me achando com cara de
burro?! Claro que sei! Serve para
quem não tem abridor!
Foi o suﬁciente para que todos
que estavam ali pudessem rolar de
tanto rir!

+ FORMAÇÃO
Mais uma vez, o Escritório Regional
ﬁcou repleto de esco stas interessados em trocar informações e experiências sobre sua prá ca como educadores. A segunda Oﬁcina +Formação
reuniu 62 adultos no dia 22 de março,
para discu r o tema "Progressão
Pessoal: Como e Quando Avaliar".
Os facilitadores Aline Leopoldo (33
GEAr), Ramon Infante (15 GE),
Carolina Rodrigues (6 GE) e Leonardo
Mandu (26 GE) mediaram um rico
bate-papo sobre como incen var e
avaliar a progressão pessoal dos

jovens conforme determina o
Programa Educa vo: informalmente,
através da observação, com foco na
aquisição de competências e totalmente personalizado.
O Diretor Técnico Regional, Bruno
Galle, também esteve presente
contribuindo com os debates e com
as orientações. Os par cipantes
saíram com menos dúvidas, com mais
ideias, e certamente com a vontade
de fazer melhor. Este é o espírito da
Formação Con nuada: não parar
nunca de aprender.

CRESCER PARA TRANSFORMAR
No dia 17 de março, foi inaugurado
o 142 RJ GE do Ar Revoar, no município de Pinheiral, conﬁrmando nosso
trabalho conjunto em prol da interiorização do Esco smo em mais uma
localidade onde não havia Grupo
Escoteiro. Com isso, a ngimos metade
dos municípios do Distrito Sul
Fluminense e hoje cobrimos um terço
de nosso estado. É a UEB/RJ em franco
crescimento, contribuindo na construção de um mundo melhor.

INFORMAÇÃO
Curso Preliminar São Gonçalo
Nos dias 17 e 18 de março, em
São Gonçalo, foi realizado mais um
Curso Preliminar com casa cheia!
Dirigido pela formadora Thais
Infante, conﬁrmamos a certeza de
que os Grupos Escoteiros de nossa
Região estão na busca permanente
de aperfeiçoamento para aplicação
de um programa educa vo cada vez
mais eﬁciente.
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