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Sejam muito bem-vindos ao nosso Grupo Escoteiro!!!
Por intermédio deste Manual, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas
comuns que vão surgindo ao longo desta jornada...

Quando um jovem ingressa no Grupo Escoteiro Falcão Peregrino, sua
família tem a oportunidade de seguir um caminho que proporciona o
desenvolvimento do ser humano e oferece a possibilidade de dedicarmos nosso
tempo e nossas habilidades para fazermos outras pessoas felizes.
A colaboração, portanto, é fundamental para o desenvolvimento de
todos!
Além do evidente benefício aos jovens, esta atitude proporciona aos pais
uma agradável convivência, onde é possível aprender, ensinar e compartilhar
experiências, ao mesmo tempo em que se acompanha de perto o
desenvolvimento dos filhos. O fundador do escotismo costumava dizer que “Não
existe ensino melhor que o exemplo.”

O que é o Grupo Escoteiro?
Muito mais do que uma Organização, um Grupo Escoteiro representa um
ambiente saudável, estimulante e desafiante para o desenvolvimento pessoal
dos jovens e adultos, proporcionando atividades atraentes e educativas,
adequadas às diferentes faixas etárias.

A missão do GEFP
Por intermédio do Escotismo, contribuir para a formação de pessoas
íntegras, bons cidadãos sabedores dos valores sociais e familiares, que saibam
aplicar os conhecimentos adquiridos para seu próprio bem, para o bem de sua
família e para o bem comum.

Nossa Visão
Manter-se um Grupo Escoteiro reconhecido pela integridade do escotismo
aplicado e praticado e assim, ser capaz de difundir o Movimento Escoteiro.
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As Atividades
No Grupo Escoteiro Falcão Peregrino, as reuniões são semanais, ocorrendo
normalmente nas tardes de sábado, das 14h30min às 17h30min. A
pontualidade é um item extremamente importante! Há ainda
acampamentos, acantonamentos, jornadas e excursões organizadas em feriados,
finais de semana ou férias escolares. Eventualmente, realizamos festas aos
sábados à noite e durante o domingo.
Em nossas atividades, a segurança dos jovens está sempre em
primeiro lugar!
No escotismo, os jovens aprendem por intermédio de uma disputa sadia
em jogos, brincadeiras, desafios, concursos e viagens, sempre convivendo com
outros jovens, organizados em equipes, onde exercitam a liderança, a
cooperação e o espírito de equipe.
O escotismo é um movimento organizado mundialmente. Nosso Grupo
procura participar de atividades com escoteiros de outras cidades, estados e
países, promovendo o contato com jovens de outras culturas, fortalecendo a
fraternidade escoteira e o respeito à diversidade.

Atividades Externas
A participação nas atividades externas é fundamental para o
desenvolvimento dos jovens. Nelas ocorre maior interação entre eles e entre os
jovens e os chefes, proporcionando um aumento na confiança e no aprendizado,
fortalecendo as relações de amizade e respeito.
Solicitamos às famílias que considerem prioritária a participação de
seus filhos nessas atividades!
Os lobinhos acantonam no mínimo 4 vezes por ano, sendo uma vez em
cada estação. Já os maiores, escoteiros, seniores, guias e pioneiros, costumam
acampar muito mais, inclusive participando de acampamentos com escoteiros
de outros grupos, seja a nível regional, nacional e até mesmo internacional.
Os grandes encontros escoteiros são denominados no linguajar escoteiro
pelo termo Jamboree, que em linguagem africana, significa encontro das
tribos.
A participação dos jovens em Jamborees se torna um marco na vida
escoteira e precisa ser preparado com antecedência. Solicite a resolução vigente
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sobre este assunto e inicie seu planejamento para poder propiciar a seu filho ou
filha esta incrível experiência.
Bilhete ao Pais
“Acampar ou Acantonar* é um dos pontos altos do Escotismo, o que mais
atrai o jovem, e é a oportunidade para ensinar-lhes a confiança em si e o espírito
de iniciativa, além de proporcionar-lhes o fortalecimento da saúde.
Alguns pais, por nunca terem experimentado pessoalmente a vida do
acampamento olham com desconfiança para essa atividade de campo,
provavelmente pensando que será muito árdua e arriscada para seus filhos. Mas
quando veem seus garotos, na volta exalando saúde e felicidade, mostrando
evidentes progressos morais na atitude varonil e no espírito de camaradagem e
sociabilidade, não podem deixar de apreciar os benefícios colhidos nesta
atividade longe de casa.
Espero, pois, sinceramente, que não ponham nenhum obstáculo ou
impedimento aos desejos dos jovens de passarem suas férias ou dias de folgas da
forma que ora sugerimos.”
Lord Baden-Powell Of Gilwell
Fundador do Movimento Escoteiro Mundial
* acrescentado por nossa conta, significa pernoitar em abrigos e não em barracas.

O Papel dos Pais no Escotismo
Os pais têm papel fundamental dentro do Escotismo. São os principais
parceiros no processo educativo escoteiro, garantindo a manutenção da
estrutura física e a arrecadação de recursos para o financiamento das atividades
escoteiras.
Enquanto os chefes escoteiros (também chamados de escotistas) criam o
estímulo e as oportunidades, os pais devem encorajar as suas iniciativas
fornecendo os recursos materiais e humanos, acompanhando o cumprimento
das competências que fazem parte do método escoteiro de desenvolvimento do
jovem.
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Muitos pais interessados em participar mais diretamente das atividades,
para que possam estar em contato com os jovens, tornam-se educadores
escoteiros e passam a integrar a Chefia. Outros podem integrar equipes de
colaboração assumindo até mesmo cargos na diretoria do Grupo Escoteiro.

Como participar?
Os pais podem atuar diretamente na administração do grupo ajudando na
secretaria, na tesouraria, no caixa, na manutenção, na arrecadação de fundos, na
cozinha e em outros setores que se façam necessários, sempre de acordo com
suas habilidades, interesses e disponibilidade. Mas, o principal, é participar de
todos os eventos do grupo, onde se requer uma dedicação mais concentrada de
ajuda coletiva junto aos filhos.
Temos também uma escala em nossa cantina, que funciona aos sábados
para alimentar os jovens e suas famílias ao final do dia. É uma oportunidade de
integração com outras famílias, de aprender novas receitas e de colaborar para
as atividades do Grupo.
Solicitamos a todos que se inscrevam no mínimo em dois sábados por ano,
mas se houver disponibilidade de ajudar em outras ocasiões, serão muito bemvindos! Assim, ninguém fica sobrecarregado!
Sempre que possível, os pais se organizam para oferecer atividades que
promovam a integração e o desenvolvimento de todos: oficinas, cursos, palestras
e mutirões. Se você tiver algum conhecimento que possa compartilhar com os
outros, ofereça-o através de uma dessas atividades.

Participação nos Eventos
Os eventos têm como função principal integrar as famílias do grupo e, por
consequência, custear os gastos do Grupo Escoteiro com:
•
•
•
•
•

Compra de materiais (barracas, ferramentas, utensílios etc.)
Curso de formação dos Escotistas e Dirigentes
Compra de Distintivos e Literatura Escoteira
Manutenção da Sede
Despesas da chefia nas atividades

Além disso, o dinheiro arrecadado serve para subsidiar as viagens realizadas
pelos jovens (40% do custo do transporte são sempre bancados pelo Grupo).
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Eventos especiais podem ser realizados com o objetivo principal de arrecadar
fundos para financiar atividades de grande porte (ex.: Jamborees – Grandes
encontros de escoteiros e Grandes Acampamentos).

Os Eventos
Os eventos realizados pelo Grupo Escoteiro Falcão Peregrino têm os
objetivos de angariar fundos, contribuir com a comunidade e promover o
congraçamento das famílias.

Festas Abertas
Desvinculado de qualquer outra organização, o Grupo depende apenas de
suas festas e da generosidade de seus membros para obter os recursos que
sustentam as atividades escoteiras.
Nossa maior festa, a de Confraternização, acontece no final do ano, com
barracas de comes e bebes, além de diversões para as crianças. Temos também
atrações musicais e sorteio de brindes e prêmios. São montadas equipes de
trabalho para cada setor, coordenadas por um grupo de pais responsáveis pela
organização geral da festa. Cada equipe tem um coordenador que é responsável
pela convocação e distribuição de tarefas.
Em dois eventos, Tarde no Falcão e Festa de Confraternização, cada
família deve comprar compulsoriamente convites para serem revendidos
aos amigos e parentes. Estes servem para participar de sorteios e não precisam
ser apresentados na entrada. O objetivo principal é o de reforçar a arrecadação.
Na festa do Udon (macarrão japonês), em geral nos meses de agosto ou
setembro, temos a oportunidade de aprender a produzir a massa, trabalhando
juntos em um grande momento de comunhão.
No início do ano, em geral nos meses de abril ou maio, os jovens entre 15 e
18 anos tem a oportunidade de serem responsáveis pela organização de uma de
nossas festas. O objetivo principal é pedagógico, sendo o lucro apenas uma
consequência que pode ou não acontecer.

Festas Internas
Datas como o Dia das Mães e dos Pais são festejadas com muita alegria
pelo Grupo, sempre no sábado posterior ao domingo em que comemoramos com
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nossos familiares. No dia das mães, os pais se organizam e preparam uma festa
para as mães, enquanto no dia dos pais, invertem-se os papéis.
No final do ano, para encerrarmos as atividades, fazemos o nosso
tradicional Fogo de Conselho, cerimônia praticada tradicionalmente pelos
escoteiros ao final de acampamentos e de grandes eventos. Além de ser uma
cerimônia de encerramento do ano, trata-se de uma oportunidade para
desenvolver habilidades de comunicação em nossos jovens, momento em que
eles se apresentam ao grupo todo através de esquetes e canções.
No sábado seguinte ao Fogo de Conselho fazemos o Motitsuki, festa
tradicional japonesa de preparo do moti – bolinho a base de arroz. O moti
simboliza a união de nossas famílias e o trabalho de preparação fortalece esse
sentimento.

Escotistas ou Chefes Escoteiros
São voluntários que tem o papel de educadores dos jovens dentro do
Grupo Escoteiro. Juntamente com os jovens, planejam as atividades que irão
desenvolver a liderança, a sociabilidade, a cidadania, a espiritualidade, a
assertividade e a autonomia entre outros aspectos de sua educação.
Orientam os passos dos jovens, ajudando-os em seu processo de
autodesenvolvimento. Os adultos interessados em se tornar escotistas devem
participar de cursos oferecidos pela UEB – União dos Escoteiros do Brasil e
serem avaliados pela diretoria do grupo escoteiro.
Se você desejar conhecer melhor os passos para se tornar um escotista,
converse com os chefes do seu filho ou da sua filha.
O trabalho é voluntário, mas todas as despesas de participação dos
escotistas em cursos e viagens escoteiras - acompanhando os jovens nas
atividades - são custeadas pelo grupo escoteiro.

Diretores e Coordenadores
Pais que desejarem fazer seu melhor possível, servindo de forma mais
dedicada ao grupo escoteiro, podem assumir funções em nossa diretoria ou na
coordenação de eventos ou comissões.
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Vejam no final deste manual, as diversas diretorias em que qualquer um
pode contribuir. Para isso, basta ter uma conversa com a nossa diretoria para
tentar encontra o melhor lugar em que seus talentos ou sua vontade possa fazer
a diferença.

Roteiro para os Pais Novos
Inscrição da família
Para efeitos legais, devem-se fornecer dados completos para cadastro das
famílias e iniciar o processo de registro na UEB (União dos Escoteiros do Brasil).
Em cada ano, cada jovem deve pagar uma anuidade para a UEB para receber a
carteira escoteira e o distintivo de registro que será costurado em seu uniforme.
A carteira escoteira oferece seguro contra acidentes e diversas vantagens
comerciais, como descontos na compra de produtos.
Para participar das atividades escoteiras, é imprescindível que a família
providencie o registro do seu filho junto à secretaria do grupo e a inclusão
no PAXTU – Sistema de Informações e Gerenciamento de Unidades Escoteiras.
Matrícula / Mensalidade
Após um mês de experiência, sem ter investido em uniforme ou vestuário
(recomendamos apenas a aquisição de uma camiseta do nosso grupo), caso a
família esteja decidida a fazer parte do nosso Grupo Escoteiro, é necessário
realizar o pagamento de uma matrícula destinada a custear todos os distintivos,
insígnias, anel de lenço e lenço escoteiro que o jovem receberá ao longo de sua
vida escoteira.
Os pagamentos das mensalidades deverão ser efetuados via depósito
bancário, na conta corrente do Grupo Escoteiro ou pagamento na Sede do GE
Falcão Peregrino, durante as atividades realizadas aos sábados.
Os valores e planos de pagamentos com descontos são publicados
anualmente em resolução específica. Favor consultar a resolução vigente.
Os valores são ajustados anualmente e automaticamente através do IGP-M
– Índice Geral de Preços do Mercado e é destinado exclusivamente às despesas
gerais do grupo escoteiro.
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Os custos de cada atividade externa são calculados e cobrados na ocasião
de sua realização. Para todas essas atividades é necessário assinar uma
autorização específica de participação.
Festas Abertas
Em dois eventos, Tarde no Falcão e Festa de Confraternização, cada
família que possuir jovens nos ramos Castor, Lobinho, Escoteiro ou Sênior deve
comprar compulsoriamente convites para serem opcionalmente revendidos aos
amigos e parentes. Estes convites são numerados e participam de sorteios,
porém não precisam ser apresentados na entrada no dia da festa.
O pagamento destes convites deve ser feito no momento da retirada ou até
o sábado imediatamente anterior ao dia da Festa.
Os valores dos convites são publicados anualmente em resolução
específica. Favor consultar a resolução vigente.
Uniforme ou Vestuário Escoteiro
Pode ser adquirido na loja escoteira (Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 - 3º
andar – República - telefone: 3237-1588) ou ser encomendado no próprio Grupo
também podendo ser feito sob medida por uma de nossas mães.
A camiseta amarela do Grupo é fundamental para identificarmos os jovens
durante as atividades. Em ocasiões especiais usamos ainda uma manta (similar a
um poncho), feita de tecido de algodão vermelho, onde os jovens vão costurando
os distintivos que recebem ao longo de sua vida escoteira. Tanto a camiseta
como a manta podem ser adquiridas no grupo.
Material Pessoal para Atividades Externas
O material individual como mochilas, saco de dormir, isolante térmico,
lanterna, embornal (saco contendo prato, talheres, caneca e pano de prato),
necessaire (com material de higiene: escova, pasta e fio/fita dental, sabonete,
xampu e escova de cabelo/pente), são alguns dos equipamentos necessários
para uma viagem escoteira.
Todo material individual deve estar sempre identificado com o nome e
sobrenome do jovem!
Recomenda-se investir em materiais de baixo custo, com exceção do saco
de dormir e isolante térmico, cuja qualidade afetará diretamente no repouso e
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na saúde do jovem. Consulte os chefes quando for adquirir qualquer um desses
materiais.

Mantenha-se informado!
Para manter-se atualizado sobre qualquer informação divulgada pela
diretoria e pela chefia do nosso Grupo, temos diversos canais de comunicação:
Página Oficial:
http://www.falcaoperegrino.org.br

Páginas no Facebook:
http://www.facebook.com/GrupoEscoteiroFalcaoPeregrino (divulgação)
https://www.facebook.com/groups/361021340601313/ (avisos às famílias)

Canal no Youtube:
Grupo Escoteiro Falcão Peregrino SCOUT NEWS
https://www.youtube.com/channel/UCJe82_mnHIo4GAG-0cOKMfA

WhatsApp:
Falcão Peregrino (avisos às famílias)
55 11 97207-0655
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DIRETORIA 2017-2018

Diretor Presidente
Ricardo Aurelio Roverso Abrão: rabrao@vipware.com.br

Diretores Vice-Presidentes
George Hirata: ghirata@terra.com.br
Higor Ribeiro: higor_1980@hotmail.com

Diretoria Técnica
Lídia Ikuta: masterlidia@gmail.com

Diretoria Administrativa
Eric Taniguchi: erictani@gmail.com
Luciana Spinelli: lmspinelli73@gmail.com

Diretoria Financeira
Claiton Clivati Camargo: claitoncc@uol.com.br
Fabio Yamamoto: famyam@yahoo.com

Diretoria de Comunicação
Marcelo Hoshiba: marcelo.hoshiba@gmail.com
Roberto Ido: betoido123@gmail.com

Conselho Fiscal
Isabel Mayumi Takahashi Kawato
Paulo Henrique Gonçalves Monteiro
Sérgio Tadashi Miyagi

Conselho Consultivo
Claudio Beckner Corrêa
Edson Kazuo Hoshino
George Hirata
Jorge Kuma Sototuka
Keney Su
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CHEFES DE SEÇÃO
Alcateias
Akelá Luis Fernando Arashiro: lfearashiro@ig.com.br
Akelá Hitoshi Nakayama: hnakayama@terra.com.br

Tropa escoteira feminina
Chefe Susan Sagara: susansagara@hotmail.com

Tropa escoteira masculina
Chefe Yako Kawato: yakokawato@gmail.com

Tropas guia e sênior:
Chefe Lídia Ikuta: masterlidia@gmail.com
Chefe Vitor Tatsuo Itocazu: vitor.itocazu@gmail.com

Clã Pioneiro:
Mestra Isabel Kawato: isabel_kawato@uol.com.br
Mestre Keney Su: ch.keney@gmail.com
Mestra Neide Itokazu: neideitokazu@terra.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE ESCOTISMO
UEB Região São Paulo:
http://www.escoteirossp.org.br
UEB nacional:
http://www.escoteiros.org.br
SIGUE:
http://sigue.escoteiros.org.br/
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A última mensagem do Fundador do Escotismo
Após o falecimento de Robert Baden-Powell (1857-1941, carinhosamente
chamado de B-P), militar inglês, escritor e fundador do escotismo, foi
encontrada, entre suas coisas, uma Carta de Despedida, que dizia o seguinte:
Escoteiros: Se porventura vocês tiverem visto a peça ‘Peter Pan’, deverão estar
lembrados de que o capitão pirata faz antecipadamente seu último discurso,
porque receava que, possivelmente, quando chegasse sua hora, não teria tempo
para fazê-lo.
Acontece quase a mesma coisa comigo e, embora neste momento, eu não esteja
morrendo – mas creio que este dia se aproxima –, quero enviar a vocês uma
palavra de despedida. Pensem que estas serão as últimas palavras que dirĳo a
vocês e, por isso, peço que as leiam e reflitam profundamente sobre elas.
Eu vivi uma vida muito feliz. Por isso, desejo que cada um de vocês também tenha
uma vida feliz. Acredito que Deus nos colocou neste mundo maravilhoso para que
sejamos felizes e para que aproveitemos a vida. A felicidade não provém do fato de
sermos ricos, nem de sermos bem-sucedidos em nossas carreiras e, tampouco, de
sermos complacentes com nós mesmos.
O primeiro passo rumo à felicidade é dado quando, ainda jovens, nós nos
empenhamos em nos tornar saudáveis e fortes. Assim, quando chegarmos à idade
adulta, seremos pessoas úteis ao mundo e poderemos aproveitar a vida.
O estudo da natureza mostrará que Deus criou o mundo repleto de coisas belas e
maravilhosas para vocês desfrutarem das mesmas. Alegrem-se com o que
receberam e façam bom proveito disso. Olhem para o lado brilhante das coisas, ao
invés do seu lado sombrio.
Contudo, o verdadeiro caminho rumo à felicidade está em fazer outra
pessoa feliz. Tentem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram
e, quando chegar a hora de vocês, que possam partir felizes com o sentimento de
que, pelo menos, não desperdiçaram o tempo, mas sim, fizeram o melhor que
puderam.
Para viverem e morrerem felizes, tenham este pensamento como guia e, sem
esquecer o lema ‘Sempre Alerta!’, sejam sempre fiéis à Promessa Escoteira e às
suas regras, mesmo quando já forem adultos. Que Deus os proteja e os ajude a
cumpri-la.
Vosso amigo,
Baden-Powell
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