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COMO APRESENTAR SEU GRUPO ESCOTEIRO 

Sempre que apresentamos o nosso Grupo Escoteiro a alguém, desejamos deixar 

uma boa impressão, mostrando organização, seriedade e confiança. Sabemos 

que a primeira impressão é a que fica na memória e que é muito difícil dar uma 

primeira boa impressão, pela segunda vez, tendo fracassado anteriormente. 

Por outro lado, não basta ser organizado. Tem que mostrar que realmente é! 

Mostrar à quem? Ao visitante do Escotismo ou não, aos amigos, aos possíveis 

colaboradores em potencial, aos vizinhos, a comunidade e, principalmente aos 

pais que desejam colocar seus filhos no Grupo. 

Alguns cuidados extras devem ser tomados, podendo significar a boa impressão 

que desejamos, dar a estes interessados. Na realidade, a maioria conhece o 

Escoteiro, mas não sabem quase nada sobre Escotismo e, o que o Movimento e 

o Grupo têm a oferecer aos seus filhos e a sua família. 

Uma medida inicial é designar um adulto encarregado de receber visitantes. 

Não precisa ser necessariamente um chefe, pois este estará ocupado com sua 

seção e, provavelmente, não atenderá como deveria. Um pai ou uma mãe 

poderá ser treinado para essa acolhida, preparando-se através da leitura e 

informações, o que deverá ser informado inicialmente aos visitantes. Não 

precisa ser uma aula de Escotismo, pois normalmente as perguntas são básicas 

e de respostas simples. São superficiais, apenas para saciar a curiosidade inicial. 

Deve fornecer um folder sobre Escotismo (encontrado na Loja Escoteira) e um 

impresso do Grupo, com o site (se tiver) e o site da UEB e UEB/SP no qual os 

visitantes terão informações mais completas.  

Se manifestarem a iniciativa de colocar os filhos, então convidar o casal para 

assistirem a Palestra Informativa no dia marcado. Normalmente, são feitas 

mensalmente, lembrando que os filhos só poderão ser aceitos se, pelo menos 

um dos pais, assistir a Palestra. 

Marcada a Palestra, levar o visitante para conhecer as instalações, sem interferir 

com as atividades, continuando as informações e respondendo perguntas, com 

respostas simples e de fácil entendimento. Não tentar falar em tudo que o 

Escotismo oferece à família, pois muita informação de início, “despejadas” de 

uma só vez, acaba confundindo. Fale aquilo que é mais fundamental e atenda o 

que ele deseja saber. 
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A critério de cada Grupo pode ser entregue a Apostila “Bem Vindos” na 

despedida do visitante, ou se for caso de matrícula no Grupo, sugerimos que 

seja entregue no momento da matrícula. 

Recomendamos que, após a Palestra Informativa, seja enviado a todos 

participantes dois e-mails com intervalo de cinco dias, diretamente para seus e-

mails pessoais, complementando a Palestra. O conteúdo destes e-mails é 

determinado pelos itens importantes do Movimento Escoteiro, tais como: A 

Promessa Escoteira, a Lei Escoteira, o Projeto Educativo, Princípios e os cinco 

pontos do Método, a Missão da UEB e alguns filmes de atividades Escoteiras.  

O “BEM VINDOS” 

É uma apostila, encadernada, tipo espiral, com a capa de plástico transparente, 

contendo informações sobre o Movimento Escoteiro e sobre o Grupo, a forma 

como é administrado, Diretoria, Comissão Fiscal, Eleições, custos de matrícula, 

mensalidade e atividades externas, regulamentos do Grupo, uniforme e custo 

deste, e mais algum detalhe que achar importante informar.  

Como modelo e sugestão, anexamos um exemplar usado há mais de 10 anos 

por Grupos Escoteiros com êxito total, que chamamos de “Bem Vindos”!. Os 

textos genéricos podem ser copiados, mas aqueles que se referem ao Grupo 

original terão que ser substituído pelos dados do Grupo que vai adota-lo, 

tornando um documento exclusivo do Grupo que passará a usá-lo. Não deve ser 

encarado como uma despesa e sim como um investimento na imagem do 

Grupo. 

O “custo X benefício” é altamente compensador, dando a boa impressão 

necessária de um Grupo organizado, exatamente o que desejamos mostrar. 

Esta apostila não é “oficial”, mas dezenas de Grupos a adotaram, pela 

praticidade e facilidade em adequá-la a cada Grupo Escoteiro.  

Desconhecemos o autor, mas chegou às nossas mãos através do Chefe Rubem 

Suffert, de Brasília/DF, e já espalhou pelo país inteiro.  

Naturalmente, só isso não basta para tornar o Grupo organizado. Precisa 

mostrar em sua imagem, garbo, e boa ordem, com seus membros bem 

uniformizados, disciplinados, fazendo atividades que, em seus rostos, 

transmitam a alegria de ser Escoteiro e orgulhoso de seu uniforme (ou 

vestuário), seja ele o uniforme básico ou de qualquer das modalidades. 
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Todas essas providencias e atitudes demonstradas àqueles que se interessam 

pelo Escotismo, transmitem realmente o aspecto que, de fato, o Movimento 

Escoteiro é sério e que atinge a meta que se propõe, e isto comprovadamente 

há mais de cem anos. 

No primeiro contato com o leigo em Escotismo é mais importante o visual que 

os Escoteiros apresentam do que seu conteúdo, pois se a pessoa gostar do que 

vê, ela se aproxima e vem conhecer o que é o Escotismo. 

Se ela inicialmente tiver uma má impressão, não gostando da imagem ou 

comportamento do Escoteiro, ela se afasta e não mais se interessará pelo 

Escotismo. Portanto a imagem do Escoteiro é a primeira fonte de propaganda 

do Movimento Escoteiro. 

Daí vem a preocupação dos chefes zelarem pela imagem do Escoteiro. 

 

 

 

Este trabalho faz parte do conjunto: 

 - Como Apresentar Seu Grupo Escoteiro 

 - Palestra aos Pais Novos  

 - Bem Vindos 

 

 


