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Santa Catarina

Queridos escotistas e dirigentes é com muita alegria que nos encontramos novamente través desta publicação do Diário do Chefe. Nesta 
edição trazemos como matéria de discussão as Atividades de Envolvimento na Comunidade nos diferentes Ramos nos quais se 
encontram nossas crianças, adolescentes e jovens. Na seção reservada ao Projeto Mensageiros da Paz aprenderemos um pouco mais 
sobre como este programa mundial pode colaborar positivamente com o envolvimento de nossos jovens em suas comunidades locais.

As Atividades de Envolvimento na Comunidade são previstas em nosso Programa Educativo por acreditarmos que o homem desenvolve-
se plenamente de forma relacional. Ele se constitui enquanto autor e ator de sua história e de seu desenvolvimento na relação dialética e 
dialógica consigo mesmo, com o outro e com o mundo no qual ele se insere. Esse processo, que é tão próprio da individualização do ser 
humano é parte constitutiva de sua armação como ser social. Por entendermos que nosso próprio é contribuir com a educação integral 
do ser humano desejamos colaborar por meio de um ambiente educativo seguro e saudável para que nossas crianças, adolescentes e 
jovens possam vivenciar, ao lado de seus amigos e com a presença estimulante de seus escotistas, atividades que os auxiliem a 
reconhecer o mundo social no qual estão inseridos e no qual são convidados a contribuir signicativamente e positivamente em suas 
comunidades locais.

Desejamos a todos uma ótima leitura e contamos com sua participação contando-nos as boas práticas realizadas em seu Grupo 
Escoteiro ou Seção.

Evandro Robson Schaefer
Diretor Regional de Métodos Educativos - UEB SC
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RAMO LOBINHO
Atividades de Envolvimento na Comunidade 

Que cheirinho delicioso de comida, hummm!!!
Mas que fome, quem aí sabe cozinhar?
Que tal ensinar crianças e jovens com Síndrome 
de Down a cozinhar?
Nós também podemos aprender muito com eles 
e isso pode ser muito divertido.

Vamos convidar essas crianças e jovens, pais e 
prossionais que os acompanham no dia a dia, 
para conhecer nossa sede, e participar de “Um 
dia de Lobinho” !

Isso será muito divertido, os velhos lobos junto 
com seus lobinhos, devem preparar um dia de 
atividades, que os lobinhos costumam fazer, 
divertidas, atraentes e variadas, onde as 
crianças e jovens com síndrome de down,  irão 
participar junto com os lobinhos.

Após breve explicação, as crianças recebem seus 
lenços, são inseridos nas matilhas, e as 
atividades acontecem como de costume: 
Cerimônia de bandeira, grande uivo, e demais 
atividades na sequencia.

Depois de um dia de muita diversão, chega a hora do jantar, o cardápio: “Panquecas” com ajuda dos Pais, que preparam as massas, e o detalhe 
importante é que cada um vai rechear a sua panqueca com ingredientes de sua preferência, os lobinhos que já treinaram antes, vão ensinar as crianças, 
como fazer.

A experiência será muito graticante, experimentem em suas alcateias, os lobinhos vão adorar a oportunidade de conviver com crianças e jovens com 
síndrome de down,  de poder ensinar e aprender coisas novas.
Podem ser feitas pizzas também onde cada um monta a sua, os adultos assam e depois se faz um rodízio de pizza, ou qualquer outra coisa, dependendo 
da criatividade e disponibilidade de alimentos e local.

Para nalizar a noite, sugerimos uma or vermelha, onde pode ser solicitado com antecedência que aqueles que tocam algum instrumento musicais, 
possam trazer para as apresentações. 

Boa caçada!
Ana Lúcia André de Moura

Assistente Regional do Ramo Lobinho

 



ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE 

DIÁRIO DO CHEFE | 17ª EDIÇÃO 06

RAMO ESCOTEIRO



DIÁRIO DO CHEFE | 17ª EDIÇÃO 07

RAMO ESCOTEIRO

Há alguns anos li um artigo do velho lobo Elmer S. 
Pessoa armando que participar da sua comunidade 
é ponto fundamental para o Grupo Escoteiro e que 
não estaria proporcionando aos seus jovens uma 
formação completa se o Grupo Escoteiro não atua na 
comunidade em que estiver sediado e se uma parte 
das suas atividades não estiver direcionada ao meio 
em que vive. 

Ele armava com veemência que se o jovem não for 
engajado na vida social para ser um artíce na 
construção de um mundo melhor, e se não lhe 
proporcionarmos um ambiente adequado para um 
diálogo com o mundo o mesmo poderá não ser, no 
futuro, um cidadão consciente de suas obrigações 
para com a sociedade em que vive.
Todo homem é por natureza um ser sociável, mas às 
vezes fecha-se em seu canto, ignorando o mundo 
que o rodeia. Os acontecimentos são ligados entre si 
e mesmo querendo ignorá-los, a vida é modicada a 
cada instante pela atuação de outros.

Sofremos alterações econômicas, políticas e sociais, 
pelas quais nem sempre somos diretamente 
responsáveis. A sociedade inui e altera a vida, 
participando ou não, integrado na sociedade ou não. 
O homem faz parte de um processo de mutação 
constante e irreversível. Queira ou não, ele está na 
vida como protagonista, ajudando a escrever a 
história e é responsável até quando pensa que não 
tem nada com isso.

O Escotismo, como movimento de formação, facilita a sociabilização do jovem desenvolvendo uma responsabilidade 
mais consciente de sua participação na vida da sociedade, pois ninguém vive sozinho.  
Integrá-lo na comunidade em convivência com outras pessoas, aprendendo a trabalhar em equipe como uma peça 
importante no desenvolvimento de um todo, fará com que vá progredindo e colaborando para o desenvolvimento de 
outros. O Grupo Escoteiro, portanto, torna-se mais eciente se suas ações forem dirigidas à sua própria comunidade.
Quando dimensionamos isso visando atingir o ramo escoteiro e seus jovens em sua faixa etária com a eciência desejada 
e atingir efetivamente seu propósito, os escotistas do ramo, juntamente com seus jovens, devem planejar suas ações 
observando alguns itens fundamentais:

- Pesquisar para melhor conhecer a comunidade em que se vai atuar, através de contatos com seus lideres e outras 
entidades.
- Levantar as necessidades, analisar as possibilidades e avaliar se são importantes como contribuição para esta 
comunidade.
- Não realizar a atividade como se fosse uma tarefa a mais, mas sim atuar com dedicação, ciente da utilidade do serviço 
prestado a esta comunidade.
- Valorizar os Princípios e Método Escoteiro em todos os níveis de atuação.
- Respeitar as capacidades, potencialidades e limitações de seus jovens bem como preparar os mesmos previamente 
para as situações que possam vivenciar se a atividade fugir muito de sua realidade pessoal. 
- Criar condições para que todos se sintam responsáveis pelo trabalho que irão realizar.
- Desenvolver durante as atividades um clima de colaboração e troca de experiências, com diálogo franco e críticas 
construtivas.
- Mobilizar outras pessoas da comunidade a participarem dos trabalhos de forma efetiva, eliminando aspectos de 
esmolar, e atitudes paternalistas, evitando que se criem dependências.

Participando ativamente nas resoluções dos interesses coletivos, os jovens são orientados para contribuírem decisivamente, atuando no processo de entrosamento, de forma 
que o trabalho possa ser feito com a colaboração de todos. Ele aprende e vai se integrando à sociedade, evoluindo em conjunto com seus pares, respeitando e valorizando seus 
semelhantes.

Atividades comunitárias bem elaboradas dão aos jovens a oportunidade de desenvolver seu espírito de solidariedade, alem de facilitar a comunicação pessoal, essencial nos 
tempos atuais.

A partir disso recordamos que nosso Programa Educativo favorece o desenvolvimento de nosso jovem na dimensão social a partir de atividades educativas bem concretas que 
encontram-se disponíveis nos Guias da Aventura Escoteira e também através do que encontra-se proposto para a conquista de algumas Insígnias de Interesse Especial como, o 
IMMA e Insígnia da Ação Comunitária.

Agradeço mais uma vez ao velho lobo Elmer S. Pessoa, pois sua reexão e bom senso me proporcionaram uma percepção maior do que é uma atividade comunitária e como a 
inserção dos nossos jovens na vida efetiva de sua comunidade é de suma importância para a formação de seu caráter. 

Paulo Sergio Carzino Cardoso 
            Assistente Regional do Ramo Escoteiro – UEB/SC
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RAMO SÊNIOR

ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE 



INTRODUÇÃO

Nosso modo de produção atual é o modo de produção capitalista e isso implica em dizer que vivemos numa sociedade capitalista. As relações que os grupos sociais estabelecem 
entre si é uma relação desigual, o que acarreta, consequentemente, a desigualdade social.

Obviamente, a sociedade de hoje não é a mesma que Baden Powell viu e viveu em meados do século XX, no entanto, essa sociedade não mudou em sua essência, mudamos de 
um capitalismo comercial e industrial para um capitalismo nanceiro, mas ainda continuamos numa sociedade capitalista. O Escotismo nasce no berço da Revolução Industrial 
, no momento do Imperialismo inglês, da partilha Afro-asiática, enm, no período em que ainda existia muito claro os resquícios do modo de produção feudal e a emergência do 
capitalismo e sua força revolucionária jamais vista. O fundador do Movimento Escoteiro estava atento à sua realidade, preocupou-se com o jovem que sentia na pele as 
transformações sociais que ora aoravam. A cidadania desde o início fez parte do método educativo proposto por BP. Laszlo Nagy, sociólogo, historiador ,cientista político e autor 
do livro 250 milhões de escoteiros, descreve a visão de B. P. no que tange à sua realidade: “B. P. estava particularmente surpreso à vista de mendigos e indigentes, nas ruas das 
grades cidades. A princípio, não podia acreditar que cerca de um terço da população de Londres era formada por subnutridos, ou que o alcoolismo, o vandalismo e o crime 
estavam cada vez mais violentos devido ao crescente desemprego. A despeito do suntuoso estilo de vida dos iguais a ele, que estavam recebendo o exemplo de cima, não podia 
deixar de reconhecer a evidência do que estava vendo.” (NAGY, L., 1987, p. 54). Ainda a despeito de B.P., acrescenta Nagy: “Ele não era um homem de tomar um caminho fácil 
e desaparecer em uma vida de comodidade e luxúria. Recusou ofertas tentadoras para deixar o uniforme e integrar a Administração de empresas de prestígio. Estava ainda 
obcecado com a idéia de utilizar o imenso prestígio de maneira positiva. Quando viu – como ele próprio escreveu – 'Milhares de rapazes e meninos pálidos, de peitos estreitos e 
magros, corcundas, espécies miseráveis, fumando incessantemente, um grande número deles esmolando...' a sua opção foi decisiva.” (NAGY, L., 1987, p. 54 e 55 – destaques 
nossos)
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Atividades de Envolvimento na Comunidade 

Feita essa breve introdução, poderemos, agora, compreender melhor a 
temática das atividades comunitárias, sua importância para o Movimento 
Escoteiro em especial para o Ramo Sênior e também para a sociedade 
moderna. Podemos, também, apreender das breves citações de Laszlo Nagy 
que o fundador do Movimento Escoteiro não o fundou por obra do acaso, ele 
o fundou dada às condições sociais em que vivia e dada a sua experiência 
como militar.

O conceito de Atividades de Envolvimento na Comunidade

Primeiramente, podemos conceituar como atividade comunitária toda 
aquela atividade seja de serviço ou de desenvolvimento comunitário que os 
membros Juvenis e Escotistas aplicam na sociedade, sós ou em parceria 
com outras instituições.  Vejamos; 

O Método Educativo que pregamos, visa uma educação não-formal para a 
cidadania, para a participação efetiva e consciente dos membros juvenis em 
seu entorno social.  Podemos visualizar facilmente isso no Projeto Educativo: 
“Como movimento  educacional, não nos envolvemos na disputa pelo poder 
político. Entretanto, os princípios em que se baseia o movimento orientam as 
opções políticas pessoais dos nossos membros; e a formação de cidadãos 
responsáveis, participantes e úteis exige que estejamos atentos à realidade 
política.” Passando pelos objetivos educacionais dos jovens de lobinhos, 
escoteiros (as) e etapas de seniores e guias que visam o contato com a 
realidade social, até projetos de equipes de interesse dos pioneiros, todos 
sem sombra de dúvidas, podem abrir portas para as atividades 
comunitárias. Os membros juvenis com auxílio dos escotistas, atuam em 
prol da sociedade, pois, a cidadania só se aprende praticando – e o aprender 
fazendo também faz parte do método que advogamos.

DIFERENÇAS ENTRE SERVIÇO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

No que tange à diferenciação entre serviço e desenvolvimento comunitário, faremos algumas considerações.

Podemos pensar em curto, médio e longo prazo para projetos de trabalho comunitário. Uma analogia pode ser feita a respeito disso. Um político, por exemplo, que constrói 
pontes, viadutos, grandes obras que são facilmente visualizadas, esse político prima pelo imediato, pelo curto prazo de tempo. Pensa em obras que lhe darão uma boa projeção 
para as próximas eleições. Já um político que fará um trabalho numa área de extrema pobreza e que pensa em médio e longo prazo, tratará a questão de outra forma. Assim, ele 
perceberá que a marginalidade é quando uma pessoa se encontra às margens da sociedade, sem condições de obter um emprego que lhe proporcionaria renda para uma vida 
mais digna. Esse político fará, então, uma pesquisa que abarcará os problemas de forma radical – que irá à raiz – dessa forma, poderá implementar  projetos de educação para as 
crianças, de educação prossional para os jovens e de requalicação prossional para os adultos desempregados. Poderá promover um trabalho educativo que vise o controle da 
natalidade e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que trate do reaproveitamento de resto de alimentos, de uma horta comunitária, enm, de vários projetos que 
não aparecerão aos olhos das pessoas como uma bela ponte ou escola novinha no centro da cidade.

Na questão temporal, podemos dizer que a diferença entre o serviço e o desenvolvimento comunitário, é que o primeiro geralmente é dado ao curto espaço de tempo e o segundo 
no médio e longo prazo. Ainda mais, o serviço é algo pontual e o desenvolvimento é um processo.

Os excluídos do processo social sempre  esperam obter benesses de alguém, seja o Estado - que tem obrigação legal - ou seja as elites - que se sentem mal com a miséria do 
povo. Compreender essa prática, muito nos interessa, dado que o Movimento Escoteiro não  pode abstrair a história da sociedade vigente. O paternalismo se caracteriza pela 
idéia de que sempre as pessoas devem ser tuteladas em todos os campos de sua vida, já que não possuem condições de lutar pelos seus direitos, há sempre o grande pai 
benfazejo. Como podemos perceber, esse paternalismo, que trata dos problemas supercialmente, em nada contribui para a mudança da situação social, pelo contrário apenas 
a corrobora.
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Ligada à essa prática paternalista, temos, também, o assistencialismo. Esse 
assistencialismo é uma forma de assistir as pessoas naquilo em que elas são carentes 
imediatamente, mormente uma carência material, como alimento, casa, roupa, etc. 
Geralmente, o assistencialismo se esgota no ato de doação, não procurando a 
compreensão da causa do problema ora em voga.

Cabe, agora, estabelecer outra diferença entre o serviço e o desenvolvimento 
comunitário. O serviço comunitário é, geralmente, assistencialista e paternalista, 
pois não envolve as pessoas na solução dos problemas. Pensa-se na perspectiva 
imediata, resolve-se o problema mais urgente e não se trabalha de forma a criar uma 
consciência cidadã. Por sua vez, o desenvolvimento comunitário, é uma forma de 
trabalho em que se prima pela participação ativa da sociedade na resolução de seus 
problemas. Muda-se o enfoque da doação para a capacitação, isto é, muda-se a idéia 
de dar algo para a idéia de ensinar, de capacitar,  a construir algo. A perspectiva aqui 
não é imediata e sim de médio e longo prazo, o que acarreta, consequentemente,  
num processo e num projeto mais elaborado de atuação. Tenta-se alicerçar o trabalho 
numa fundamentação cidadã, trazendo à tona direitos e deveres. Envolver as pessoas 
que estão “excluídas” no processo, é capacitá-las para que possam caminhar sem a 
necessidade das “muletas estatais ou privadas”.

E como, numa sociedade que se caracteriza pela constante exclusão das classes 
menos favorecidas no processo histórico, o Escotismo busca em suas atividades 
comunitárias abarcar a dualidade que o tema engendra, qual seja, a relação entre 
serviço e desenvolvimento comunitário.

Se o serviço comunitário geralmente é assistencialista e caracteriza-se por um 
paternalismo embutido, não se pode desprezá-lo totalmente. Existem inúmeras 
campanhas assistencialistas, todavia, seria extremamente cômodo criticá-las e 
esquecer-se de que alguém ao m dessa campanha possa vir a ter um prato de 
comida ou um agasalho que o proteja das intempéries. É óbvio que seria sempre 
melhor tomar os problemas sociais buscando-se as raízes históricas que a situação 
apresenta, e, a partir disso, tratar da idéia e da prática de desenvolvimento 
comunitário, que, como vimos, implica um projeto que não se esgota no ato (há 
continuidade, há um processo) e o envolvimento das pessoas na resolução de seus 
problemas.  

Se o projeto for bem concatenado e possuir um nexo com realidade, ele pode transformar-se numa proposta de nanciamento. Existem inúmeras instituições que podem vir a ser 
fonte de nanciamento para projetos, podem nanciá-los em sua integridade ou parcialmente. Nunca se deve buscar patrocínio e sim parceiros, patrocinar dá a idéia apenas de 
dar algo e a parceria, pelo contrário, é uma via de mão dupla, pois ambos os parceiros saem beneciados ao nal. No caso do projeto converter-se em uma proposta de 
nanciamento, devemos, de acordo com Kisil, ter  os seguintes componentes: 

I – Introdução: descreve as características principais da instituição: quando, como, por que começou e qual seu perl atual; introduz rapidamente o documento, contando o que 
contém, como e por que surgiu a oportunidade de planejar o projeto. 

II – Descrição do problema: explica qual é o problema que se quer resolver e onde é que o projeto vai atacar esse problema; dimensiona as necessidades dos beneciários, 
mostra evidências estatísticas, não faz suposições. 

III – Objetivos: estabelece metas quanticáveis e, se não quanticáveis diretamente, mensuráveis por algum indicador; determina e quantica os beneciários diretos e 
indiretos; descreve os resultados esperados a curto e longo prazo e o tempo previsto para alcançá-los; não descreve procedimentos. 

IV – Procedimentos: descreve as ações e atividades empregadas para atingir os resultados já colocados nos itens anteriores; estabelece uma sequência cronológica razoável, 
compatível com o horizonte do projeto e a alocação de recursos locais e externos; explica os métodos que serão utilizados para atingir os objetivos. os perceber, esse 
paternalismo, que trata dos problemas supercialmente, em nada contribui para a mudança da situação social, pelo contrário apenas a corrobora.

V – Avaliação: apresenta um plano para vericar em que grau os objetivos foram alcançados e se os métodos foram ecazes; o plano apresenta os critérios de avaliação, levanta 
algumas questões principais, mostra como a avaliação se reverterá em aperfeiçoamentos do projeto e indica os relatórios que serão produzidos. 

VI – O futuro do projeto: apresenta uma visão sobre o período pós-nanciamento do projeto: a auto-sustentação do trabalho, recursos adicionais previstos, outros recursos 
necessários para viabilizar a disseminação da proposta. 

COMO PLANEJAR ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Desenvolver atividades comunitárias, sejam de serviço ou de desenvolvimento, requer, 
como não poderia deixar de ser, um projeto. Pode ser um projeto simples – para 
arrecadar agasalhos, pintar e construir brinquedos numa creche, arrecadar alimentos 
para animais domésticos, participar da divulgação do ME ou outra ONG – ou mais 
complexo – Trabalhando uma comunidade para produzir o próprio alimento. Um 
projeto surge como resposta a um problema concreto. Na elaboração intelectual de um 
projeto tem-se a teoria, e na aplicação do mesmo tem-se a prática. Assim, teoria e 
prática são indissociáveis em um projeto. A atividade humana por excelência é o 
trabalho, é a transformação da natureza pelo homem, e nessa relação com a natureza, 
o homem estabelece relações com outros homens. O trabalho humano, diferente do 
trabalho animal que age por instinto, é um trabalho projetado, somente os seres 
humanos tem a capacidade de projetar e ver o resultado nal do trabalho antes mesmo 
de iniciá-lo.

Segundo a Organização das Nações Unidas: “Um projeto é um empreendimento 
planejado que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, 
com o m de alcançar objetivos especícos dentro dos limites de um orçamento e de 
um período de tempo dados.”

Rosana Kisil em seu Manual de Elaboração de Projetos e Propostas, nos indica os 
passos a seguir na elaboração de um projeto:
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VII – Orçamento: dene claramente os custos da proposta que devem ser 
cobertos pela fonte doadora, a contrapartida da instituição solicitante, os 
recursos cobertos por outras fontes. 

É necessário enfatizar que não existem fórmulas prontas de como montar 
projetos e propostas de nanciamento. O que se pode apreender das citações 
acima é que há uma coerência lógica na redação dos projetos, contudo, pode 
haver instituições que já possuam seus modelos de projetos, e nesse caso 
devemos manter o modelo fornecido pela instituição, bem como acatar seus 
mecanismos de avaliação.

Atualmente muito se fala em ONGs,  voluntariado, Terceiro Setor e tudo o 
mais que se possa elencar. Para uma simples indicação, o Movimento 
Escoteiro foi desde sua origem um movimento voluntário – tanto os jovens 
quanto os adultos atuam voluntariamente. Antes que o termo ONG entrasse 
em moda na década de oitenta, já éramos uma organização não-
governamental.

Como podemos perceber, nós, do Movimento Escoteiro, atuamos no 
chamado Terceiro Setor, atuamos, enm, na sociedade em que vivemos. E 
isso decorre de um simples fato, qual seja, o de educarmos os jovens para a 
cidadania. Atuamos na raiz do problema, sendo a raiz o próprio ser humano. 
Se temos um cidadão que cumpra seu compromisso ético (a Promessa 
Escoteira e a Lei) assumido voluntariamente, esse cidadão estará sempre 
buscando agir de acordo com princípios coletivos, em sua vida ele nunca 
levará em consideração apenas o “eu” e sim o “nós”. Esse cidadão que o 
Movimento projeta é um ser social responsável pela sociedade em que vive.

Porque, então, temos tanta diculdade em aplicar projetos comunitários? A 
pergunta é simples, a resposta, contudo, não tão simples assim. Poderíamos 
dizer que a sociedade espera mais que uma boa ação, ela espera uma ação 
social estruturada (que nada mais é do que os projetos de desenvolvimento 
comunitário). Hoje podemos contar com inúmeros parceiros no 
desenvolvimento de projetos, cabe, todavia, estarmos preparado para 
trabalhar em conjunto com as várias instituições que existem.

Para tanto, temos que ter em mente que somos voluntários, sim, mas devemos atuar de forma séria, comprometida, e, porque não, prossional. Não adianta termos o mais bem 
elaborado projeto se não temos pessoas capacitadas a aplicá-lo. A realidade social é dinâmica e contraditória, assim, não basta apenas ter um conhecimento que se dá através 
da experiência cotidiana. Todos vivemos em sociedade, isso, contudo, não implica que todos saibamos explicar a realidade social. Nesse momento de aplicação de um projeto 
comunitário devemos ultrapassar o conhecimento de senso comum. É indispensável que tenhamos em nossas equipes pessoas capacitadas – que estudaram – para elaborar e 
aplicar juntamente conosco os projetos. Cientistas sociais, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, ecólogos e engenheiros não estudaram a toa. Seus conhecimentos são 
deveras importantes nesses casos. As ONGs, por exemplo, são nossas grandes concorrentes e por quê? Porque possuem um foco especíco e uma equipe prossional e 
especializada para desenvolver seus projetos. Os nanciadores de projetos procuram em um número incomensuravelmente maior as ONGs do que o Movimento Escoteiro. 

À guisa de conclusão, quemos com a idéia cerne de que o Escotismo desde sua origem preocupou-se em aplicar atividades de serviço e de desenvolvimento comunitário. 
Elaborar um projeto é uma ferramenta para se atingir um determinado m. Esse m a ser atingido é a melhoria das condições sociais e a educação de nossos jovens para a 
cidadania.

EXEMPLO DE UMA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Justicativa do Projeto

O projeto surgiu da necessidade da escola Adolpho Konder em trabalhar com a formação de 
valores nas novas gerações, quanto à implantação, ao uso, à manutenção da horta, à auxiliarem a 
mudança da dinâmica de elementos chaves, como o método e a eciência do ensino na escola e 
ao fato de muitos consumirem alimentos industrializados.

Objetivo geral
Favorecer o contato com a terra, a experiência da semeadura, cuidado e colheita, autonomia, 
responsabilidade, consciência a cerca da alimentação saudável, trabalho coletivo e a importância 
do trabalho do campo.

Objetivos especícos da escola:

- Valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do campo;
- Compreender as diferentes técnicas de manejo de solo, desenvolvimento sadio dos vegetais, 
relação entre água, solo e nutrientes;
- Experimentar os diversos alimentos colhidos na horta,
- Desenvolver a alimentação saudável;
- Aproximar a comunidade escolar da escola
- Reconhecer a existência de uma grande variedade de plantas e suas utilidades;
- Identicar as características de alguns vegetais;
- Relacionar alguns vegetais e sua utilização pelas pessoas e por outros animais;
- Identicar a origem de alguns alimentos;
- Cuidar do meio ambiente em que vivemos, preservando a natureza e os recursos que ela nos 
oferece;
- Aumentar a produção de alimentos saudáveis, especialmente hortaliças para enriquecer a 
merenda;
- Estimular uma alimentação saudável;
- Tornar a escola um posto de comercialização de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos

 

PROJETO HORTA ESCOLAR

Projeto elaborado pelo Sênior Raniel Borges da TS K2 – GECS – 54 SC
em decorrência conquista do seu distintivo de Escoteiro da Pátria.
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Atividades de Envolvimento na Comunidade 

Público alvo: alunos de 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

Desenvolvimento:
Cada turma será responsável por um canteiro a ser cuidado durante o ano. O plantio poderá ser diferenciado conforme a demanda da turma.
Semanalmente, as turmas realizarão suas atividades no espaço da Horta Escolar.
A tropa sênior K2 realizara toda a revitalização do local, fazendo a limpeza, a construção e a plantação com a ajuda da escola com as plantas e o todo o material necessário para 
podermos colocar em prática a horta escolar. 

ANTES PRÁTICA DEPOIS

DEPOIMENTOS

Diretora - Denise Matiola Todorov:

No dia 28/05/2016, a Tropa Sênior K2 do Grupo Escoteiro Cruzeiro do Sul realizou ação voluntária na EEB Adolpho Konder, situada no bairro da Velha em Blumenau. O grupo 
realizou limpeza do local e plantou várias mudas de legumes e verduras em canteiros feitos com pneus.
O projeto da horta já estava inicializado pela escola, porém havia certa diculdade para trabalhar o terreno que estava coberto com britas e muitos entulhos depositados. 
A ação realizada pelos escoteiros possibilitou um grande adiantamento para os trabalhos da escola com a horta, que conta agora com mais 120 mudas plantadas, 
complementado as 50 já existentes. O terreno limpo possibilita maior facilidade para os professores darem continuidade ao projeto com os alunos, criando novos canteiros com 
sementeiras, horta vertical, entre outros. A escola objetiva com este trabalho na horta, o estudo do desenvolvimento dos vegetais, a importância da alimentação saudável, bem 
como trabalhar as diferentes possibilidades de cultivo, independente do espaço disponível.  Os produtos cultivados poderão ser consumidos por alunos em aulas ou adquiridos 
simbolicamente pelos membros da comunidade.  Agradecemos à Tropa Sênior K2, do Grupo Escoteiro Cruzeiro do Sul, por esta maravilhosa ação voluntária realizada na EEB 
Adolpho Konder.

Aluna - Caroline Souza Peruzzolo 2º02/vespertino:

O projeto da horta na escola tem sido uma ótima iniciativa para ensinar aos alunos como cultivar alimentos como: alface, rúcula, rabanete entre outras verduras e legumes. A 
horta se torna uma iniciativa muito boa também, pois contribui como forma de conscientização para uma alimentação de qualidade e saudável para os alunos etc.
O projeto da horta interfere diretamente no trabalho em equipe, forma de recreação e descontração entre os alunos aliviando assim atenção diária de permanecer sempre dentro 
da sala de aula, além de promover o interesse dos alunos nas questões alimentícias entre outras questões ambientais. 

Professora - Érica Monteiro/ Sociologia e História:

O ano de 2016 começou com um desao para os professores da E.E.B. Adolpho Konder: Colocar em prática o Projeto Horta, pensado no ano de 2015. Os desao eram 
enormes, a começar pela mobilização dos professores e da organização do espaço que estava tomado pelo matagal. Durante uma parada pedagógica o projeto foi apresentado 
para o grupo, mas estacionou.  Certo dia, houve a doação de algumas mudas e isso pressionou o início do plantio.
Alguns canteiros foram feitos em um pequeno espaço, porém faltava tempo e material humano para ajudar.  Nessa diculdade que nosso ex aluno Raniel Borges teve a iniciativa 
de contribuir com essa organização através de seu grupo de escoteiros. O agendamento da ação foi feito e no dia 28 de maio, de baixo do frio e da chuva o grupo fez sua boa 
ação. O espaço nem parecia mais o mesmo, deram um "up" no ambiente e o que parecia impossível tomou corpo. A Horta do AK surgiu. Sem a ajuda do Raniel e seu Grupo de 
Escoteiros o nosso trabalho seria muito mais difícil. Hoje a horta já ganhou mais canteiros, novas mudas, cores e aos poucos o tão sonhado projeto deixa de ser um sonho, 
graças às parcerias entre comunidade e escola! Que mais ações venham! 

Leocir Jung - Assistente Regional Ramo Sênior - UEB SC 
Escotistas da Tropa Senior K2 – GECS – 54 SC

Raniel Borges – Senior da TS K2 – GECS.
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ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE 

RAMO PIONEIRO



BOA AÇAÕ: ato consciente e voluntário de auxílio ao próximo, e a ̀ comunidade. 
Possui uma curta duração. Ex. visitar um orfanato.

SERVIÇO COMUNITAŔIO: ato consciente e voluntário de serviço a ̀ comunidade. 
O serviço comunitário exige um contato prévio com o beneciário, um 
levantamento da situação atual e um plano de trabalho aprovado pelo 
beneciário. O beneciário sabe o que esta ́ocorrendo, mas não precisa participar 
do processo. Ex. reformar uma casa em forma de mutirão, recuperar uma creche.

DESENVOLVIMENTO COMUNITAŔIO: e ́ um processo de mudança numa 
comunidade visando melhorar a qualidade de vida. São os projetos de intervenção 
social ou ambiental. O Pioneiros ensinam, organizam, e a própria comunidade 
realiza a mudança. Não ha ́ possibilidade destas mudanças ocorrerem sem a 
participação ativa dos afetados . O desenvolvimento comunitário e ́ o mais 
completo tipo de serviço. Exige um contato prévio com o beneciário, um 
levantamento da situação atual, um plano de trabalho aprovado pelo beneciário, 
em que ele se compromete a realizar parte das tarefas. Estabelecimento de 
prioridades, supervisão e reforço no treinamento. Espera-se que os benefícios dos 
projetos de desenvolvimento comunitário permaneçam mesmo depois do 
afastamento dos Pioneiros . Exemplos: horta comunitária, cuidados com a saúde. 
Para que o projeto tenha continuidade e alcance os objetivos e ́ importante que a 
comunidade a quem ele se destina, perceba que o projeto e ́ seu . Não adianta só ́
dar solução a ̀ algum problema, mas e ́ fundamental que se crie condições para 
sustentar esta solução por muito tempo.

As experiências adquiridas durante um projeto de intervenção, propicia 
oportunidade de “aprendizagem mútua” , beneciando os Pioneiros e a 
comunidade atendida.

Esperamos que este breve diálogo possa fruticar em diversas ações de 
envolvimento em suas comunidades locais e que o escotismo possa por meio 
destas e de outras ações auxiliar nossos jovens a serem homens e mulheres 
comprometidos com seu desenvolvimento e com o desenvolvimento das 
comunidades nas quais estão inseridos promovendo com sua vida uma mudança 
positiva na sociedade.

 
SERYIR!

Rita Cássia Ehlert 
Assistente Regional Ramo Pioneiro - UEB SC 

RAMO PIONEIRO
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Atividades de Envolvimento na Comunidade 

Queridos mestres nesta edição do nosso Diário do Chefe queremos 
estreitar um pouco o diálogo acerca do tema atividades de 
envolvimento na comunidade. 

Como temos ciência, nesta fase do desenvolvimento evolutivo de 
nossos jovens pioneiros nosso Programa Educativo volta-se a favorecer 
um ambiente educativo que priorize a ampla inserção destes em suas 
comunidades locais. Estes jovens experienciam de diversas formas o 
mundo no qual se inserem a m de fazerem as escolhas mais 
adequadas à vida adulta que iniciam. Para adquirirem uma visão 
adequada de seu lugar no mundo e das mudanças positivas que 
podem operacionalizar neste, faz-se necessário que vivenciem 
oportunidades de não só conhecerem a realidade que os circunda, 
mas envolverem-se na busca por mudanças sociais que tenham um 
impacto positivo em seu desenvolvimento e na vida da comunidade na 
qual se insere.

É próprio do Ramo Pioneiro o desenvolvimento de atividades de 
envolvimento na comunidade pois estas vem ao encontro das 
necessidades de desenvolvimento evolutivo dos jovens que 
atendemos. Possibilitar que nossos jovens experienciem de forma 
adequada estas atividades faz parte de nosso tarefa educativa de 
mediação como mestres pioneiros.

A seguir apresento algumas formas resumidas das denições de 
atividades de envolvimento na comunidade que devemos oferecer aos 
jovens do Ramos Pioneiro. 
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MENSAGEIROS DA PAZ
A Insígnia dos Mensageiros da Paz é uma ótima oportunidade para que seu Grupo Escoteiro ou sua seção possam realizar uma ação de envolvimento em sua comunidade local.

Este tipo de atividade é muito importante pois, além de dar visibilidade ao movimento escoteiro, mostra ao jovem diversas necessidades de sua comunidade e como ele pode 
ajudar a resolver com auxílio de seu grupo escoteiro, seção, matilha ou patrulha. Cabe a nós, adultos do movimento escoteiro, sermos os orientadores deste processo, 
capacitando o membro juvenil para que possa se tornar agente da ação e contribuindo para sua
progressão pessoal.

Para desenvolver qualquer ação é necessário realizar um projeto. Por isso, é importante que haja uma metodologia que desenvolva de maneira satisfatória as fases de um 
projeto, am de alcançar sucesso na atividade. Uma sugestão muito legal que a equipe dos Mensageiros da Paz deixa é a seguinte: jovens a ser tornarem líderes de mudança na 
sua Comunidade através de projetos locais planejados, executados e avaliados por jovens, sempre voltados ao serviço.

7 passos para fazer um Projeto

01 Encontrar uma necessidade

Todo projeto começa por uma necessidade! Este passo é o primeiro. É onde vamos levantar a necessidade de nossa ação. O problema que iremos resolver a partir de nossa 
ação. Por exemplo: O asilo da cidade precisa de ajuda. Vamos fazer uma ação?

02 Moldando a ideia

Após levantar a necessidade, é preciso trabalhar na ideia. Esta é fase da criação! Qual a melhor ideia para suprir a necessidade levantada? Se for uma ajuda nanceira, que tal 
preparar um almoço de arrecadação de fundos? Se ele precisar de reparos, a melhor opção seria organizar um mutirão… Nesta fase é muito importante que todas as ideias 
sejam ouvidas e organizar em ordem de praticidade e execução.

Lembre-se: Nenhuma ideia é ruim ou deve ser descartada! Ela pode servir para outro propósito, em outra oportunidade.

03Planejamento

É neste momento que começamos a dar vida para nossa futura ação! No planejamento é desenvolvida de maneira completa a ideia selecionada. Quais os objetivos que 
pretendemos alcançar? Quais objetivos? O tempo estimado para realizar esta ação? Tudo deve ser pensado com sua equipe que irá desenvolver a ação.

Lembre-se de alguns aspectos:
 -Sempre planeje ações realistas
 -Descreva com clareza as ações que serão realizadas
 -Faça um levantamento do número mínimo (ou máximo) de pessoas envolvidas na ação
 -Organize suas atividades de maneira prioritária

04 Preparação

A fase de preparação é o caminho a ser percorrido, descrevendo com detalhes as ações que serão realizadas, como serão implementadas, quais materiais serão utilizados, etc. 
É neste momento, que se realiza um cronograma do projeto, am de descrever com precisão como o projeto será desenvolvido (datas e ações).

05 Execução

Simples: MÃOS À OBRA! É o momento de trabalhar na prática tudo o que foi planejado e idealizado nos quatro pontos anteriores.

06 Avaliação

Logo após a execução do projeto, é imprescindível uma avaliação, para ver se todos os objetivos propostos foram cumpridos, além de rever imprevistos e ações tomadas de 
última hora.

07 Divulgação

Mostre ao mundo sua ação e seu projeto! Ele pode inspirar outros escoteiros a realizarem ações em prol de um mundo melhor! Além de cadastrar o mesmo na plataforma 
Scout.org, que tal entrar em contato com a mídia local do seu bairro, município e cidade, mostrando a ação dos escoteiros em prol da comunidade?

Frederico Di Lullo
Coordenador Mensageiros da Paz



REFERÊNCIAS

Ficha de atividades do 17º Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária 
Motivados pelo Amor

https://br.linkedin.com/in/rosana-kisil-4451802b

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, Manual do Escotista Ramo Sênior. 
Titulo original: Guia para dirigentes de La Rama Caminantes. 1. ed. 
Curitiba: União dos Escoteiros do Brasil, 2011. v. 1. 388p.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL. Princípios, Organização e Regras. 
10. ed. Curitiba: União dos Escoteiros do Brasil, 2013. 180 p. 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL. Diretoria Executiva Nacional (Ed.). 
Projeto Educativo do Movimento Escoteiro. Curitiba: União dos Escoteiros 
do Brasil, 2013. 19 p.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL. Diretoria Executiva Nacional (Ed.). 
Programa de Jovens: objetivos nais e intermediários. Curitiba: União dos 
E s c o t e i r o s  d o  B r a s i l ,  2 0 1 0 .  3 3  p .  D i s p o n í v e l  e m : 
<http://www.escoteiros.org.br/arquivos/programa/objetivos_nais_e_inter
mediarios.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2014.

Manual do escotista: ramo pioneiro: um método de educação não formal 
para jovens de 18 a 21 anos incompletos. / União dos Escoteiros do Brasil. 
Curitiba: UEB, 2012. 234p.



UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO SANTA CATARINA

Rua Álvaro Ramos, n° 183- Trindade
CEP 88036-030 - Florianópolis/SC
(48) 3333-0446 - (48) 3333-0436

Santa Catarina

escoteirossc.org.br


	1: Capa
	2: Editorial
	3: Indice
	4: Lobinho Capa
	5: Lobinho 1
	6: Escoteiro Capa
	7: Escoteiro 1
	8: Senior Capa
	9: Senior 1
	10: Senior 2
	11: Senior 3
	12: Sênior 4
	13: Pioneiro Capa
	14: Pioneiro 1
	15: Mensageiros
	16: REFERENCIAS
	17: CONTRACAPA

