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“O melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade 

dos outros”, Baden Powell, com este lema tivemos três componentes voluntários 

do escotismo de Carazinho: a Milena Rauber, a Samira Baldo e o Gabriel Barden 

do grupo Escoteiro Cônego Sorg, estes tendo como o objetivo de estar o tempo 

todo ajudando e auxiliando no que fosse preciso. Bem como, proporcionaram as 

crianças da EMEI momentos de ludicidade e descontração com cantos, danças, 

histórias, brincadeiras, jogos e até mesmo na confecção de roupas e fantasias. 

Estiveram presentes em nossa instituição de ensino no segundo semestre do ano 

de 2015. 

Os escoterios proporcionaram vários momentos aos pequenos, sendo estes 

fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem de ambas as partes, nota-se 

que Eles eram crianças-adolescentes. Nas salas de aulas brincaram como se 

fossem crianças, ora tomavam atitudes de postura, outra ora interagiam 

naturalmente com brincando e devertindo-se. Após a realização das 

atividades/brincadeiras eram distribuídos pirulitos para que este fosse um 

incentivo as crianças. 

 

 

 

 

 

 



 Colaboraram na confeccção do bonés do Lobo Mau, com suas habilidades 

motoras finas; mediram, fizeram os moldes e colaram, apesar da bagunça o 

trabalho ficou muito bom, pois pudemos sair na avenida munidos de belos 

personagens. Bem como também tiveram a colaboração nas roupas do 

Chapeuzinho Vermelho. 

 

 

Na semana da Pátria dentre as atividades propostas contamos com a 

entonação do Hino Nacional Brasileiro, no momento cívico Eles demonstraram o 

amor a pátria, o civismo e o respeito a cima de tudo com um do nossos símbolos 

nacionais. 



 

 

 

 

O Desfile Sete de Setembro foi marcado com estilo e personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos também com o desfile do Grupo de Escoteiro Cônego 

Sorg, que esteve presente. Após alguns dias os nossos “ajudantes” 



repassaram para nós um vídeo contendo fotos do desfile de Sete de 

Setembro. 

 

O tempo ia passando e os escoteiros mais integrados estavam, colaboraram 

com a confecção de jogos lúdicos matemáticos de mesa para os pequenos. 

Também demonstraram raciocínio e coordenação.   

 

 

 



Para a Semana da Criança a escola sempre elabora um cronograma 

diversificado com momentos especiais. Os escoteiros também colaboraram para 

enriquecer ainda mais essa semana, que por sua vez foi um arraso.  

Apresentaram teatros, cantaram com os pequeno, dançaram e ainda 

tiveram um tempinho pra participar da festa a fantasia com “loocks” esplendidos. 

 

 



 

Zelando sempre para a contribuição e colaboração de todos, não foram 

somente atividades dirigidas com as crianças que eles se envolveram, teve 

momentos em que tiveram que colocar a mão na massa, ou seja, partir pra limpeza 

e organização. 

 

 

 



Foi organizado um espaço cultural, com a exposição de diversos artigos da 

cultura gaúcha, trazido pelos familiares, com a ajuda dos escoteiros que saíram na 

comunidade a procura de objetos. Este espaço serviu como cenário para sessão de 

fotos das turmas. E foi inscrito no concurso de vitrines na categoria escola, 

obtendo a vitória do 2° lugar. A premiação foi entregue durante a semana 

farroupilha em um evento ocorrido no CTG Vento Minuano. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

         No dia 14 de novembro o Grupo Escoteiro  Cônego Sorg organizou uma 

arrecadação de alimentos junto ao Supermercado Coqueiros Pátria. Tratando-se de 

mais uma etapa do Projeto da Insígnia do Voluntariado.  Lobinhos, escoteiros e 

seniores trabalharam das 9 horas às 19 horas solicitando aos clientes a doação de 

alimentos não perecíveis. Foi um trabalho bem gratificante, porque foram 

arrecadados 534 quilos de alimentos (feijão, achocolatado, açúcar, massa, sal, 

arroz, leite, bolachas, óleo de soja, extrato de tomate, entre outros). 

            No final da tarde tudo foi carregado e levado até a EMEI Santa Rita de 

Cássia. A diretora Sra.  Marta Marchiori, agradeceu o trabalho do Grupo 

Escoteiro e, em especial dos escoteiros organizadores. Durante a semana os 

alimentos foram separados e organizadores, estes renderam 27 unidades de 

sacolas econômicas que foram distribuídas entre as famílias carentes das crianças. 

As famílias contempladas ficaram muito agradecidas pelo recebimento da cesta 

básica.  

       

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  

 

 

 Após seis meses mediando o trabalho voluntário dos escoterios, nota-se 

que foi muito gratificante para ambos os lados. Pode-se aprender um pouco o 

escotismo brasileiro, bem como também o que é ser um escoteiro de coração, 

adolescentes esforçados, corajosos, cheios de garra e um pouco de insegurança; 

mas, com a ajuda e apoio de toda a nossa equipe escolar observou-se que o 

trabalho que foi realizado deu resultado. Através destes gestos de solidariedade 

ficaram guardados em nossas memórias com muito carinho e, a cima de tudo 

construi-se uma grande amizade. 

 Nossa escola estará sempre de portas abertas para receber pessoas que 

venham a somar juntos com a educação das crianças. Assim como vocês foram 

um sucesso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

O relato apresenta as atividades desenvolvidas durante o segundo semestre 

no ano de 2015, pelo Grupo Escoteiro Cônego Sorg-346/RS, na Escola Municipal 

de Educação Infantil Santa Rita de Cássia.  

Este trabalho foi marcado por ações desenvolvidas em prol do bem estar 

das crianças, este com o objetivo de conscientizar nossos alunos sobre a 

importância das boas maneiras, mas principalmente como se conviver em um 

grupo. O dever do Escoteiro é ser útil e ajudar a todos. Como Escoteiro, seu mais 

alto objetivo é servir. Você deve merecer a confiança de que, em qualquer 

ocasião, estará pronto a sacrificar tempo, trabalho, ou, se necessário, a própria 

vida pelos demais. O sacrifício é o sal do serviço. Foi com esse objetivo que esses 

Escoteiros vieram até nossa escola para passar um pouco de todo seu 

conhecimento e suas aprendizagens no decorrer de sua caminhada. 

Sendo assim foram momentos muito prazerosos e de muitas 

aprendizagens, vivencias e aquisição do conhecimento. Pudemos compartilhar 

juntamente com as crianças momentos de apresentações, hora do conto, semanas 

temáticas e muito mais. Esperamos que com este grupo pudéssemos formar uma 

real conscientização respeito com o ser humano e o meio ambiente, despertando 

criatividade e curiosidade promovendo eventos que contasse a participação e a 

colaboração da comunidade escolar.  Com isso podemos aprimorar e valorizar 

ainda mais cada um dos profissionais que atuam em nossa escola.  

 

 

 

 


