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Missão da UEB 
 
"Oportunizar a prática do Escotismo ao maior número 
de jovens brasileiros." 
 
 
 
 

Que é o “Basta Passar a 
Ponte” 

 
Um projeto de jovens e para jovens, de efetiva 
integração social, sedimentado no método educacional 
que caracteriza o Escotismo. 
 
 
 
 
 

Objetivos do projeto "Basta 
Passar a Ponte" 

 
“... Criar as condições necessárias para que, através da 
capacitação, divulgação e atividades os Grupos 
Escoteiros, consigam acolher com maturidade e 
segurança, portadores de necessidades especiais, na 
busca de uma efetiva integração social ...” 
 
 
 
 

A proposta 
 
 Oportunizar uma vida normal de relação entre 

jovens; 
 Respeito às individualidades; 
 Motivação e colaboração no efetivo 

desenvolvimento das potencialidades; 
 Descobrimento da vida em equipe, oportunizando 

a liderança e a aceitação de ser liderado. 
 
 

O projeto não é 
 
 Uma proposta paternalista, nem assistencialista; 
 Não espera a transformação de todos os jovens em 

Escoteiros, mas que tenham a oportunidade da 
socialização, no marco de uma relação justa, 
humana e fraterna. 

 
 
 
 

Expectativas 
 
 Mudança comportamental da sociedade; 
 Rompimento de barreiras, medo, desconfiança e 

preconceitos; 
 Ousar vivermos a vida, olhando do outro lado da 

“Ponte”. 
 
 
 

Origens do projeto 
 
• Jan-1993  Acampamentos Escolares - Tramandaí 

(após Jamboree Colombo); 
 
• 1996 - Retomada da proposta, agora inspirada no 

Livro - Basta Passar a Ponte (Féderation Des Scouts 
Catholiques Belgica) editado em 1994 - pelo Corpo 
Nacional de Escutas - Escultismo Católico Português. 

 
 
 

Coordenação do projeto 
 
 Comitê de Jovens (15 à 21 anos)   com a 

colaboração aberta a todos os Ramos segundo suas 
disponibilidades e interesses e a assessoria e 
supervisão de dois adultos que, junto a estrutura da 
UEB/RS, oferecem o suporte material e técnico 
necessário ao bom desenvolvimento do Projeto. 

 
 As atividades são idealizadas e aplicadas pela 

Equipe e Coordenadas pelo comitê. 
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Grupos Escoteiros que 
participam do projeto 

 
 
 

 
 
 Marechal Rondon  - 108/RS  
 João XXIII – 023/RS  
 Souza Lobo  - 150/RS  
 Alencarino Scarpetti  - 115/RS  
 Iguassú  - 036/RS  
 Leo Borges Fortes – 080/RS  
 Dom Bosco  - 191/RS  
 Do Ar Ícaro  - 200/RS  
 Xapuri – 175/RS   
 Baependi – 091/RS  
 Manoel da Nóbrega  - 007/RS  
 Ciretama  - 065/RS  
 Nossa Senhora da Medianeira – 049/PR 

 
 
 

Escolas Participantes 
 
 Escola Estadual 1º Grau Incompleto CRISTO 

REDENTOR - POA/RS; 
 Escola Municipal Especial LYGIA MORRONE 

AVERBUCK - POA/RS; 
 Escola Municipal Especial TRISTÃO SUCUPIRA 

VIANNA - POA/RS; 
 IPA - Instituto Porto-Alegrense da Igreja 

Metodista - POA/RS; 
 APAE - Pelotas/RS. 
 Escola Municipal Especial ELYSEU PAGLIOLI - 

POA/RS; 
 Escola Municipal Especial LUCENA BORGES - 

POA/RS; 
 Escola Municipal Especial LAMPADINHA - 

Cachoeirinha/RS;   APAE - Bento Gonçalves/RS; 
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Escotismo para todos 
O escotismo para portadores de necessidades especiais, 
também chamado de escotismo de extensão, surgiu por 
volta de 1910, pouco depois do escotismo comum. 
Nesta época a sociedade mantinha isolada as pessoas 
com impedimentos e dificuldades, excluindo-as e 
negando sua existência. Frente a esta situação o 
escotismo de extensão desenvolveu uma política 
assistencialista, se propondo a levar alguns de seus 
programas a hospitais, orfanatos, instituições de 
reabilitação, etc. 
 
Pouco a pouco, começaram a compreender que a vida 
em instituições não podia ser uma meta em si para 
estas pessoas, pois se fazia urgente seu 
reconhecimento, sua integração e participação na vida 
da comunidade. 
 
Nesta perspectiva, o escotismo de extensão, concebido 
como um escotismo especial e a parte, foi 
desaparecendo e tentando uma espécie de reconciliação 
entre as pessoas portadoras de necessidades especiais e 
as pessoas não portadores de necessidades especiais. 
 
Mas, enfim, o que é um portador de necessidades 
especiais? 
 
O portador de necessidades especiais é aquela pessoa 
que perdeu transitória ou permanentemente alguma 
função física e ou psicológica. Esta necessidade 
especial lhe impede de realizar alguma atividade e 
constitui uma desvantagem que o limita para 
desenvolver em forma normal suas funções e 
atividades de acordo com sua idade cronológica e 
outros fatores. 
 
Existem várias causas que levam uma pessoa a ter 
necessidades especiais. Tais como: 
 
• Debilidade mental; 
• Síndrome de Down; 
• Retardo maturativo; 
• Epilepsia; 
• Diabete; 
• Asma; 
• Paralisia cerebral; 
• Transtorno psicológico; 
• Adepto à drogas/álcool; 
• Falta de algum membro; 
• Psicopatia; 
• Atraso na coordenação motora; 
• Distúrbio emocional; 
• Cego ou dificuldade de visão; 
• Afecções cardíacas/pulmonares; 

• Surdo; 
 
Sabemos que o Propósito do Movimento Escoteiro é 
contribuir para que os jovens assumam seu próprio 
desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-
os a realizarem suas potencialidades tornando-se 
cidadãos responsáveis, participantes e úteis em sua 
comunidade. 
 
Assim, o escotismo ajuda na formação dos jovens e 
deve favorecer a todos aqueles que por ele se 
interessarem, dando acesso à todos, independentemente 
de suas dificuldades. 
 
Enquanto Escotistas, nosso papel em relação aos 
jovens é de dar-lhes condições para que desenvolvam 
dentro de suas limitações todas as suas potencialidades. 
 
Quantas vezes tivemos que adaptar nosso programa 
para jovens com alguma necessidade especial, como: 
asma, cólica menstrual, braço quebrado, etc., para que 
pudessem participar, sentindo assim que estavam sendo 
respeitados. Estas necessidades especiais mais simples 
são geralmente trabalhadas sem que os Escotistas se 
dêem conta disto. Já o jovem portador de necessidades 
espaciais mais severo, exige um trabalho maior. Por 
isso, não devemos pensar que somos "Super Chefes", 
mas sim, precisamos envolver muito mais a família e 
outras pessoas em todo este processo. 
 
Se o escotismo buscar uma atividade de integração, 
então as barreiras serão quebradas e o jovem portador 
de necessidades especiais será integrado no repartir das 
alegrias e amizades que o Movimento Escoteiro 
proporciona. Até que isso aconteça, até que nosso 
escotismo seja completamente aberto a todos, requer-se 
uma ênfase particular no encontro entre crianças 
portadoras de necessidades especiais e jovens 
"normais". 
 
Algumas pessoas sabem o quanto suas atitudes em 
relação aos portadores de necessidades físicas ou 
mentais são importantes. Estas atitudes podem variar, 
desde o descaso, através da piedade, simpatia ou 
empatia, até aceitação e decisão de trabalhar com mãos 
dadas. Outras não tem idéia sobre os problemas dos 
portadores de necessidades especiais, por que nunca 
encontraram ou tiveram contato com pessoas assim e 
por causa disso estão completamente "por fora" de suas 
próprias atitudes. Essa "ignorância" com respeito aos 
problemas dos portadores de necessidades especiais, 
muitas vezes é um mecanismo de defesa contra o medo 
do desconhecido. Pode também influir uma profunda 
ansiedade, pois as pessoas sabem que problemas dessa 
natureza podem acontecer também com elas. 
 
Um grupo escoteiro que recebe bem os portadores de 
necessidades especiais, e que positivamente promove 
sua integração com atitudes de aceitação pela 
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1. Prevenção - prevenir as imperfeições (acidentes, 
doenças, etc.) antes de ocorrerem através da 
educação para a saúde e atividades comunitárias 
que possam melhorar a qualidade de vida. 

totalidade de seus membros, estimula um maior 
entendimento do papel do escotismo no 
desenvolvimento  pessoal e ganha o respeito da 
sociedade. Cada grupo escoteiro necessita uma guia 
individual para suas atitudes e direção. Quando o 
sucesso é atingido, a integração é garantida e portanto a 
confiança adquirida. 

 
2. Reabilitação - trabalhando para reduzir a 

quantidade de deficientes com incapacidades 
permanentes.  

 Num processo mutuamente enriquecedor, aqueles que 
tem mais experiência em um setor, podem reparti-la 
com os membros menos experientes. Novas idéias são 
experimentadas e pouco a pouco os recursos vão 
aumentando e a flexibilidade, a inovação e a 
responsabilidade do grupo escoteiro se transforma, 
tanto integrando como permitindo o acesso ao 
movimento de novos jovens. 

3. Integração - prevenindo incapacitados de 
tornarem-se deficientes, ajudando-os a suprirem 
suas deficiências de modo a terem uma vida 
normal. 

 
Ajudar os portadores de necessidades especiais, tanto 
quanto aos portadores de necessidades físicas e 
mentalmente capacitados, a desenvolver suas próprias 
potencialidades. É o objetivo do escotismo. Não existe, 
portanto, escotismo de extensão ou escotismo para 
portadores de necessidades especiais, mas, tão somente 
"Escotismo para todos". 

 
Três definições básicas nos auxiliam na compreensão 
dos problemas neste campo: 
 
1. Imperfeições - é a perda ou anormalidade de 

qualquer parte do corpo ..., é a perda de uma 
habilidade ou função, porque parte do corpo está 
faltando ou deficiente. Um olho que seja afetado 
por uma catarata, a falta de uma perna, um cérebro 
que tenha sido danificado por um choque, são 
todas formas de imperfeições. 

 
Lembre-se, as pessoas portadoras de necessidades 
especiais precisam de você. 
 
Você ou qualquer pessoa de sua família ou amizade 
pode tornar-se facilmente um portador de necessidades 
especiais.  

2. Deficiência - é a falta de habilidade para executar 
uma função ou atividade que a maior parte das 
pessoas podem fazer. A deficiência é causada por 
uma ou mais dificuldades que restringem as 
funções normais. As deficiências podem ser 
dificuldades em ver, andar, ouvir, falar, pensar e 
realizar outras atividades comuns. 

 
Crianças e jovens portadores de necessidades especiais 
precisam ampliar suas oportunidades e nós podemos 
colaborar com isto. 
 

Alceu Silveira Machado 
 

  
3. Limitações - são as limitações de habilidades das 

pessoas incapazes de levar uma vida normal. O 
portador de necessidades especiais se torna 
limítrofe quando as atitudes da sociedade e 
obstáculos físicos tornam difícil de fazer aquilo 
que esperava da vida. Um jovem em cadeira de 
rodas se torna limítrofe, quando as escadas 
bloqueiam sua entrada em um edifício. O mesmo 
ocorre com um jovem cego que não pode ler, pois 
não lhe foi ensinado Braile. 

 

Excepcionalidade 
 
1. Noções básicas 
 
O termo excepcional é utilizado para caracterizar uma 
situação em que o sistema nervoso apresenta uma 
significativa deficiência. São consideradas 
excepcionais as pessoas que, em razão de suas 
deficiências de ordem física, intelectual ou emocional, 
requerem cuidados especiais para o atendimento das 
suas necessidades básicas e educacionais. 

 
As definições assim formuladas demonstram que o 
assunto nos leva às limitações que se sujeitam os 
portadores de necessidades especiais. Esse processo 
começa com várias formas de imperfeições. Se essas 
imperfeições não são adequadamente tratadas, elas se 
tornam deficiências e podem resultar em sérias 
limitações. Entretanto esses processo e seus efeitos 
podem ser evitados, controlados e reduzidos. 

 
Há uma grande variedade nos graus e condições das 
excepcionalidades, desde uma dificuldade neurológica 
relativamente leve até um problema de deficiência 
mental severa e profunda. 

 
Os três pontos que o escotismo poderia intervir neste 
processo são:  
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Os portadores de lesões graves vivem de forma 
limitada, quase vegetativa, mas sorriem, choram, 
balbuciam, e retribuem ao amor com amor. 
 
2. Causas 
 
Há uma série de causas responsáveis pelos diferentes 
tipos de excepcionalidade. Elas agem sobre o sistema 
nervoso central em três períodos da vida: pré-natal, 
perinatal e pós-natal. 
 
a) Período pré-natal - as causas incidem desde a 

concepção até o início do trabalho de parto, sendo 
as mais freqüentes:  
• infecções; 
• ação de agentes físicos (radiações), químicos 

(drogas, agrotóxicos), fumo, álcool, etc.; 
• desnutrição, anemia e algumas doenças da 

gestante; 
• incompatibilidade sangüínea da mãe com o feto 

(fator RH). 
 
b) Período perinatal - as causas ocorrem no momento 

do parto e provocam lesões no cérebro, na maioria 
das vezes responsáveis pelos diversos graus de 
excepcionalidade. Dentre as mais reiteradas, 
incluem-se: 
• Trabalho de parto mal assistido; 
• Situações de parto muito difícil (má posição 

fetal); 
• Hemorragias; 
• Prematuridade complicada; 
• Distúrbios metabólicos; 
• Infecções; 
• Traumas cranianos; 
• Traumatismo de parto; 
• Icterícia; 
• Hospitais desaparelhados, sem equipe médica 

completa; 
• Pessoal de assistência não especializada. 

 
c) Período pós-natal - as causas atuam desde o pós-

parto até a idade adulta. As mais repetidas são: 
• infecções diversas - meningite, septicemia; 
• traumatismos cranioencefálicos; 
• doenças degenerativas, metabólicas. 

 
3. Prevenção 
 

• evitar casamentos com parentes próximos; 
• não consumir medicamentos sem orientação 

médica durante a gravidez; 
• fazer acompanhamento pré-natal com 

regularidade; 
• não usar drogas antes, durante e depois da 

gestação; 
• evitar acidentes e intoxicações; 
• realizar teste do pezinho em todos os recém 

nascidos; 

• fazer acompanhamento com médico pediatra; 
• vacinar as crianças conforme orientação do 

Ministérios e/ou Secretaria do Estaduais da 
Saúde. 

 
Como forma de ampliar e difundir informações sobre o 
tema da excepcionalidade, transcrevem-se trechos 
publicados no Jornal de Pediatria v.64, 1988. 
 
Prevenção - com alguns cuidados você pode evitar a 
excepcionalidade! 
 
a) Antes do casamento  
 

• vacine-se contra rubéola; 
• procure um serviço de aconselhamento genético; 
• evite casamento entre parentes; 
• consulte um médico - faça exames (hemograma, 

sífilis, toxoplasmose, tipagem sangüínea - RH). 
 
b) Durante a gravidez 
 

• Consulte mensalmente um médico obstetra; 
• Faça exames de controle de sangue (hemograma, 

sífilis, toxoplasmose), urina e fezes; 
• Só tome remédios que o médico lhe receitar; 
• Exija sua carteira de gestante, ela vai ser muito 

útil na hora do nascimento do seu filho; 
• Se você tem algum problema de pressão alta, 

diabetes, coração ou infecções, consulte um 
médico especialista; 

• Faça uma alimentação saudável - coma carnes, 
ovos, frutas e verduras; 

• Procure um curso de gestante (ginástica orientada, 
informações sobre você e o bebê); 

• Não acredite quando lhe disserem que o álcool e o 
fumo não fazem mal  à saúde. 

 
c) No nascimento 
 

• Faça questão de ter seu filho num hospital, com a 
presença de um obstetra e um pediatra na sala de 
parto; 

• Dê de mamar a seu filho o quanto antes, se 
possível já na sala de parto; 

• Amamente seu filho! O leite materno é forte, 
sempre fresco e quentinho e vai defender o bebê 
de muitas doenças. 

 
d) Depois do nascimento 
 

• Nos primeiros dias de vida, se possível ainda no 
hospital, peça que sejam feitos os exames 
preventivos de seu bebê; 

• Leve seu filho com 10 dias, e depois 
mensalmente, ao pediatra durante o primeiro ano 
de vida; 

• Dê seu leite ao bebê até 8 a 10 meses de vida; 
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 • Uma boa alimentação é muito importante! Peça 
orientação ao pediatra; 

• Não dê remédios a seu filho sem orientação 
médica; 

• Vacine seu filho contra tuberculose (BCG), 
paralisia infantil (Sabin), difteria-tétano e 
coqueluche (tríplice), sarampo, rubéola, caxumba 
e reforço de sarampo (MMR); 

• Evite acidentes! Seu filho deve ficar longe de 
fogo, remédios, facas, tesouras, soda, produtos de 
limpeza, etc.; 

• Pais, não sejam violentos com seu filho! Ele é só 
uma criança! 

 
 

 O custo de habilitação de um excepcional     
é 100 vezes superior ao da prevenção. 

 
 
 
 
O que leva nossos bebês a serem excepcionais? 
 
 

Causas Durante a 
Gravidez 

No Nascimento Depois do 
Nascimento 

Genética • Mongolismo 
• Problemas 

visuais e 
auditivos 
• Outras 

malformações 

  

Infecciosa • Rubéola 
• Sifílis 
• Toxoplasmose 

• Infecção 
hospitalar 

• Meningite 
• Sarampo 
• Paralisia infantil 
• Caxumba 

Mecânicas • Quedas 
• Traumatismo 
• Tentativas de 

abortos 
• Partos 

prematuros 
• Sangramentos 

• Traumas 
cranianos, 
musculares  e 
ósseos 

• Lesões nervosa 

• Acidentes 
automobilísticos 

• Agressões físicas 
• Quedas 

Físicas • Raios X  • Fogo 
• Soda 
• Instrumentos 

cortantes 
Tóxicas • Medicamentos 

• Drogas 
• Álcool 
• Cigarros 

• Medicamentos 
• Oxigenioterapia 

não controlada 
(cegueira) 

• Medicamentos 
(surdez) 

• Produtos limpeza 
• Alimentos 

contaminados 
Má 
Alimentação 

• Desnutrição 
• Anemia 

• Desnutrição 
• Anemia 
• Problemas 

metabólicos 

• Desnutrição 
• Retardo no 

desenvolvimento 
mental 

• Infecções 
Outras • Hipertensão 

• Problemas 
cardiácos 
• Diabetes 
• RH negativo 

• Prematuridade 
• Dificuldade 

respiratória 
• Icterícia 
• Problemas 

metabólicos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Que bom ser movida a carinho 
Que bom ter direito a colinho 

Que bom compartilhar dos sonhos seus 
Pois só se é criança uma vez 

Para você se eu brincar é um mistério 
Mas para ela é o trabalho mais sério 

Pois, seu mundo está a construir 
Lhe dê ajuda só quando pedir 

Ela fez de você um herói 
Uma energia pro seu dia-a-dia  

Não acorde do seu sonhar 
Um arco-íris está a pintar ... 

                                                   
Pingo de Gente 

 
 
 
 
 
 
Direitos da criança ou direitos a ser criança? 
 
Falar de direitos ... 
Falar da criança ... todos falam ... todos "amam" a 
criança ... mas pode amar-se o que não se conhece? 
Quem é afinal a criança? O que pensa, o que sente? 
Quem sabe o que é melhor para ela? 
Acontece que não se sabe o que se fala, e a insistência 
crescente na proclamação de intenções em contraste 
com a pobreza persistente em realizações concretas é 
disso prova clara. É a grande a distância entre a 
situação real da criança e os direitos proclamados. 
Proclamados há bastante tempo os direitos da criança. 
Será que a criança tem direito a ser criança? 
Pele vermelha 
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Rosto pálido 
Filho de emigrante 
Cigano 
Branco de segunda retornado 
China - mesma que sejas japonês 
Argelino - mesmo que sejas marroquino 
Pés negros 
 
Deixam-te ser criança idependentemente da tua cor, do 
teu sexo, do teu deus? 
Correr 
Saltar 
Rir 
Falar 
Descobrir 
Aprender 
Desejar 
Querer 
Sonhar 
Inventar 
Escolher livremente o bem 
Estar mesmo com o pai ou com a mãe 
Ser 
É te permitido seres tu mesma em liberdade e 
dignidade? 
 
Rosa pernilonga 
Manoel meia broa 
Maria sapateira 
Toné barata 
Fernando moleiro de Portugal 
 
Criança quem és tu? Apenas um nome entre outros 
nomes perdidos num coletivo de eus indiferentes ou 
um eu autômato? 
Dentro do ventre materno 
És enquanto tua mãe trabalha 
Um peso querido 
Entre os pesos forçados - que é obrigada a transportar 
Vais nascer 
Pelas mãos curiosas e ignorantes 
De alguém que acorre a um grito de tua mãe 
Numa barraca 
Num bairro de lata 
Num "bidonville" 
Num casebre perdido no monte 
E depois do leite de tua mãe 
Dão-te vinho 
Broa 
E sardinha 
E para brincar tens 
As latas vazias do caminho 
As pedras que chutas ao passar 
O "lixo" que ninguém mais quer 
E quando adoeces ... 
 
És porventura tu, a criança com direito a ... 
 
És cego 

Não ouves 
Não falas - como os outros 
Não tens braços 
Não tens pernas 
És aleijado 
És anormal 
És burro 
És coitadinho 
Escondem-te 
Fecham-te 
Têm vergonha de ti 
Têm pena de ti 
Mas não serás criança como as outras crianças? 
 
És órfão 
Filho de emigrante 
Rejeitado 
Delinqüente 
Os teus pais estão separados 
Vives em orfanatos 
Em colégios 
Em internatos 
Em lares 
Em casas de correção (?) 
Vives longe ou sem teus pais 
Em creches 
Em jardins de infância 
Com a empregada 
Na rua do bairro 
Na rua anônima 
No hospital 
 
Dão-te o amor e a compreensão de que necessitas? 
 
A quantos quilômetros fica a tua escola da tua casa? 
Chamam-te burra e colocam-te no fundo da sala? 
Como te ensinaram o bem? 
Falam-te do lagarto que viste estendido ao sol? 
Do ninho que descobriste na árvore em flor? 
Do comboio que viste passar? 
Ou ... 
Só aprendes o que eles dizem 
O que eles sabem 
O que eles querem? 
Onde brincas? 
Com quem brincas? 
Com que brincas? 
Ao que brincas? 
Com as vacas que levas a pastar? 
Quando tomas conta dos teus irmãos?! 
Quando vais para a fábrica? 
Quando carregas a enxada a caminho do campo? 
Educam-te em função de que? 
Em função de quem? 
Viver é um risco permanente. 
 
Quem está contigo, quem pensa em ti quando sobes às 
árvores, quando atravessas a rua a correr? 
A tuas mãos estão calejadas 
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Os teus pés gretados 
Os teus olhos sem expressão 
O teu corpo objeto de transação 
Pelos pesos que carregas 
Nos caminhos que tens que percorrer 
Sem esperança de seres livre 
E de teres vontade 
Própria 
Ou 
Remetem-te aos brinquedos caros 
Votam-te ao silêncio da tua vontade 
Ou ainda 
Protegem-te tanto 
Que te impedem de seres tu? 
 
Alguém te perguntou do que gostas com que gostas de 
estar? 
 
A criança reconhecem-lhe 
o direito a uma cor 
a um Deus 
a uma educação - na compreensão e tolerância, 
na amizade e na paz 
na fraternidade universal 
num dar que é receber 
num receber que é dar 
Só não lhe é reconhecido o direito de 
 
SER CRIANÇA! 
 

Maria Alice Tinoco 
 
 
 
 

 
 

Depoimento de uma Mãe 
 
 
Nós todos somos humanos com erros e acertos! Há os 
chamados normais e os outros "nossos filhos" 
deficientes mentais ou outros ... Uma vez ganhei um 
livro cujo título era "Posso ajudar você? De Iva 
Proença" e junto com este livro veio um marcador de 
páginas com o seguinte dizer: Para você, querida 
amiga. 
 
Se fosse ela a ler "seu livro" de cujas páginas eu 
participei, talvez, ela outrora não teria levado tanto 
tempo para aceitar seu filho. 
 
Feliz Pamela que escolheu você. Feliz de mim por 
participar da vida dela. Amá-la e ajudar no que for 
necessário para torná-la o mais próximo dos 
chamados normais. Por isso acho que este livro deve 
ser lido por todos, não só mães e pais, mas 
principalmente pelos que nos ajudam com os 
excepcionais. Eles merecem todo o respeito do mundo, 

tem o seu devido valor e temos o dever de ensinar as 
outras famílias dos “ditos normais” a compreenderem 
esta deficiência e não só criticá-los, mas apoiá-los a 
serem alguém no futuro. Quero mostrar a muitas 
pessoas que entre a revolta e, às vezes, o desânimo, 
existe a esperança, a compreensão, um cantinho de 
felicidade e de fé, porque nada e ninguém estão 
totalmente perdidos. Por isso peço aos coordenadores 
e professores desta escola que ajudem nossos filhos no 
caminho escolar, que não seja mais um local que eles 
venham a passar determinadas horas sem nenhum 
proveito. Sei que a tarefa de educar é árdua, mas não 
impossível. Vocês sabem faze-los aprender a ler e 
escrever, isto eu não sei ensinar, mas estou 
aprendendo todo dia com minha filha a levar esta vida 
cada vez mais com amor e esperança no futuro. 
Porque quando alguém me diz “tua filha é malcriada, 
é teimosa, não acata comandos e outras tantas coisas 
...”vem outra e diz “não desanima, ela vai longe. Ela 
tem potencial, só é necessário canalizar, explorar o 
máximo”. O que ela tem de inteligência pode não ser o 
QI máximo, mas ela é meiga e carinhosa, é muito 
moldável, e aprende bem. Então fico pensando: está 
valendo a pena o sacrifício, nem tudo está perdido. E 
estrada é longa e cheia de espinhos, mas sempre 
haverá alguém que te ofertará uma flor. 
 
Desejo a todas as pessoas desta escola, pais, alunos e 
professores, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo e 
que o ano que vem, nós todos juntos, consigamos 
forças pelo melhor de nossas crianças, e que esta tal 
diferença  “anormais e normais” diminua cada vez 
mais, com os nossos esforços, tantos já conseguiram, 
quem sabe ... 
 
Pais e professores de mãos dadas almejando um futuro 
de primeiro mundo para nossos filhos! 
 
Querer é poder! Vamos lutando.  
Obrigado. 
 

Elizabeth de Andrade 
Porto Alegre, 28 de novembro de 1995 
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É para te ajudar a dar esse passo, para te ajudar a dar 
respostas às perguntas que colocas face a tudo isto, que 
te apresentamos este pequeno trabalho. 

 
 
 

No entanto, não esperes respostas prontas que se 
possam ajustar inteiramente á tua situação específica. 
Neste domínio, como em tantos outros não existem 
receitas. 

 
 
 
 

 (Extratos do estudo da Federation des Scouts Catholique Bélgica) 
"... a coisa mais admirável em tais rapazes é a sua boa 
disposição e o seu anseio de realizar no escotismo 
tanto quanto lhes seja possível fazer. De provas e 
tratamentos especiais não desejam mais do que o 
absolutamente necessário. O escotismo auxilia-os 
associando-os a uma fraternidade à escala mundial, 
dando-lhes alguma coisa a fazer e a esperar, e 
facultando-lhes a ocasião de provares a si mesmos e 
aos outros, que são capazes de fazer coisas, e até 
coisas difíceis, só por si ..." 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Existem coisas que a história nunca revelou. Sabem 
que o Pequeno Príncipe, encontrado por Saint-Exupéry 
no deserto, estava loucamente apaixonado pela sua 
rosa. 
No entanto, se um botânico tivesse passado por lá, com 
o seu livro de ciências debaixo do braço e os seus 
óculos na ponta do nariz, teria observado, muito 
cientificamente, que a rosa estava atacada por um 
parasita que mancha as pétalas. 

 

(Lord Baden Powell) 
 
 

 DA INTEGRAÇÃO 
E que deficiência para uma rosa o não ser bela ... !!!   "Quando se é considerado normal e se estabelece 

relação com as pessoas consideradas “deficientes”, 
somos forçosamente apelidados por ...os que 
trabalham com ... “deficientes” (...) De fato, 
descobrimos em relativamente pouco tempo, no projeto 
de integração, que recebemos tanto como o que damos 
e vice-versa. Isto é uma verdade tanto para as pessoas 
ditas deficientes como para nós; a relação que se 
estabelece é portanto uma relação de troca e não de 
assistência. 

Mas isto o Pequeno Príncipe nunca contou. Não que 
fosse vergonhoso dizer a Saint-Exupéry que a sua rosa 
não era como as outras, o fato, é que o principezinho 
não o tinha visto. 
 
Aliás, não dizia que o essencial é invisível aos olhos e 
que apenas vemos com o coração ...??? 
 
A rosa cheirava tão bem e tinha lhe feito confissões tão 
doces, que o resto não tinha importância.   Mas acaba por ser natural situarmo-nos, muito 

confortavelmente, numa relação de assistência porque 
é um tipo de relação que nos faz bem, alegra sabermos 
que fazemos bem aos outros. 

Acolher na tua seção alguns jovens com necessidades 
especiais, integrá-los, viver com eles uma integração 
escoteira ... eis uma interpelação que te é diretamente 
exigida.   É portanto, verdadeiramente importante, que abramos 

os olhos e mudemos de atitude ..." Talvez hesites face ao desconhecido ...!? 
  Pois nós dizemo-te que é possível !!! Devemos  ver o que o Escotismo pode trazer ao jovem 

portador de necessidades especiais, e o que ele nos 
pode trazer. 

 
Outros o viveram e vivem-no todos os dias. 
  Eles descobriram mesmo uma riqueza insuspeitada 
neste percurso.  

CAMINHO DA AUTONOMIA  
Talvez estejas já convencido disso !!!  
 Esta experiência será para ele fonte de progresso, visto 

que se sentirá estimulado pelos outros e 
constantemente levado a ultrapassar-se a si mesmo. 

Mas tens ainda muitas dúvidas para transpores essa 
convicção num ato concreto. 
  
Dizes a ti mesmo: "A integração é algo possível, 
enriquecedor, desejável mesmo ... Mas hesitas em dar o 
passo e transpô-lo para tua animação. 

Mais do que pela sua pedagogia própria, o escotismo 
propor-lhe-á coisas que raramente lhe propõem em 
outros lugares. Convidá-lo-á a assumir-se de uma 
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forma mais autônoma e a tomar lugar num projeto 
comum. 
 
Aprender os gestos da vida cotidiana (vestir-se, 
preparar uma refeição, comer em conjunto ...) terá uma 
enorme importância para ele, pois esses gestos serão a 
garantia da sua autonomia futura. 
 
Viver em grupo com os ditos normais, será uma 
experiência daquilo que poderá vir a ser sua vida social 
de adulto. 
 
Devido ao fato do Grupo Escoteiro estar integrado na 
vida de uma paróquia, de um bairro, de uma 
comunidade, ele poderá servir de trampolim a outros 
grupos sociais, outras pessoas. Alargando assim, a rede 
de relações de um jovem deficiente e aumentando deste 
modo seus contados interpessoais. 
 
Assim, o escotismo poderá ser um caminho à 
autonomia e a vida social integrada. 
 
 

DA ANIMAÇÃO 
 
A presença de um jovem com necessidades especiais, 
numa seção, será extremadamente enriquecedor para o 
escotismo que nela se realiza. 
 
Preparados para aceitar o jovem como ele é, com seus 
limites, mas com as suas riquezas, o escotismo não 
poderá deixar de se sentir interpelado por ele. 
 
Ele nos obriga, certamente, distinguir o essencial do 
acessório, que tantas vezes confundimos em nossos 
adestramento (animação). 
 
Um deficiente mental apresenta qualidades que nós 
perdemos, como: sua franqueza, confiança no outro, 
sua sensibilidade, capacidade de viver o momento 
presente, seu sentido das relações humanas ... Mas ele 
tem também seus limites: lentidão, dificuldade de 
compreensão e de expressão. 
 
Sua presença incentivará o escotismo a diversificar sua 
linguagem, a escutar, compreender de outra forma, que 
não apenas a verbal, adaptar sua animação às 
capacidades dos mais desportivos, sem por isto 
subestimar as capacidades dos outros. 
 
Deverá constantemente ajudar cada um a encontrar um 
papel e a enriquecer suficientemente o projeto, ou sua 
realidade, para assim, todos encontrarem um lugar. 
 
O portador de necessidades especiais haverá de 
desempenhar um papel estimulador junto ao animador. 

O portador de necessidades especiais em uma unidade, 
nos leva a descobrir que a normalidade é uma coisa 
muito relativa, pois ele confronta-nos com a 
diversidade das pessoas e a originalidade de cada um, 
ensina-nos a viver tendo em conta os outros tal como 
são. 
 
Se estivermos verdadeiramente dispostos a respeitar a 
diferença, isto com certeza nos obrigará, a modificar 
em profundamente a forma como vivemos o escotismo. 
 
 

INTEGRAÇÃO OU EXTENSÃO 
 
A animação do escotista com o portador de 
necessidades especiais deve procurar ter como objetivo 
a INTEGRAÇÃO DOS MESMOS NA SOCIEDADE, 
porque essa animação propõe a estes jovens a ocasião 
de viver, como outros da mesma idade, a experiência 
educativa do escotismo. 
 
Existem duas vias para atingir este objetivo único, cada 
uma adequada a uma situação específica. 
 
a) A integração direta 
 
Alguns jovens portadores de necessidades especiais 
participam em pleno e como membros ativos de uma 
unidade do grupo escoteiro do seu bairro, da sua 
paróquia, etc. 
 
b) A integração indireta 
 
Fazem explicitamente a escolha de um escotismo 
adaptado. 
 
São os grupos compostos maioritariamente por 
portadores de necessidades especiais ou até mesmo 
unicamente por eles. São eles que estão constituídos 
por jovens atingidos por deficiências mais profundas. 
 
O jovem dito normal que participa nestas atividades, 
essencialmente centradas nos jovens portadores de 
necessidades especiais, fá-lo-á por uma escola 
deliberada, que corresponde a um empenho pessoal 
muito exigente. 
 
Esta segunda forma visa favorecer a integração do 
jovem, propondo-lhe uma animação específica, 
favorecendo o mais possível a sua autonomia. 
 
Este tipo de animação é aconselhável em casos que a 
integração direta não seja possível. 
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AS CHAVES DA INTEGRAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira chave 
 
"O indivíduo com necessidades especiais é uma pessoa antes 
de ser um deficiente". 
 
Se amanhã, em conseqüência de um acidente de avião, 
perdermos o uso de uma ou mais faculdades, não 
continuaremos a ser pessoas em pleno ...? a deficiência 
da pessoa nos impressiona de tal modo que acaba por 
disfarçar a própria pessoa; colocamos a pessoa atrás 
dessa tal etiqueta. Integrar um jovem deficiente será, 
antes de tudo, aceitá-lo para alem da sua deficiência, 
como pessoa em pleno. 
 

Segunda chave 
 
“Todos nós somos diferentes ...” 
 
Se queremos ser honestos, devemos reconhecer que 
todos temos nossos limites e as nossas deficiências face 
a uma outra habilidade manual ou intelectual. 
 
Todos nós temos possibilidades, mas igualmente 
limites. 
 

Terceira chave 
 
“Apesar de tudo, iguais em direitos”. 
 
Não é suficiente admitir e respeitar a diferença do 
deficiente, é ainda preciso lutar por uma igualdade real 
de direitos. O seu direito de, por exemplo, ser tão 
considerado como qualquer outro e ser membro, em 
pleno, do grupo ao qual pertence. 
 

Quarta chave 
 
“Um lugar para cada um”. 
 
Fazer viver juntos jovens tão diferentes é sinônimo de 
permitir a cada um encontrar um lugar em função das 
suas próprias possibilidades e dos seus próprios limites. 
 
O importante não é que todos façam a mesma coisa, 
mas que todos contribuam, segundo as suas 
possibilidades, para um projeto comum. 
 
 
 

Quinta chave 

 
“Aceitar-se a si mesmo”. 
 
Antes de abrirmos nosso ser a outrem, antes de aceitar 
totalmente sua diferença, é sem dúvida necessário 
aceitar-se a si mesmo. 
 
Em verdade, o deficiente coloca-nos freqüentemente 
pouco à vontade. 
 
Ele nos dá um pouco de medo. A razão disso, ... não 
será nos encontrar face a face com nós próprios, com 
aquilo de nós que incomoda ...? 
 
As carências das pessoas deficientes relembram-nos, 
no fundo, as nossas próprias limitações, relembram-nos 
nós próprios. 
 

Sexta chave 
 
“Abrir-se ao outro com o coração”. 
 
A nossa razão diz-nos para sermos ajuizados, o nosso 
coração para sermos loucos. A nossa razão limita-se, 
freqüentemente, apenas ao exterior. O nosso coração 
pode chegar para lá das aparências e estabelecer um 
relação verdadeira. 
 
Talvez o que mais falte ao homem seja a faculdade de 
descobrir no outro o tesouro que aí se encontra 
escondido. 
 
Se um indivíduo é amado “como é” e “por aquilo que 
é”, então crescerá num clima que o fará atingir e 
ultrapassar os seus próprios limites. 
 

Sétima chave 
 
“Integrar-se? Não a qualquer preço”. 
 
A vida de uma seção não deve ser toda modificada nas 
suas realizações pela chegada de um jovem portador de 
necessidades especiais. 
 
Como todo jovem, o portador de necessidades 
especiais chega com suas riquezas e os seus problemas. 
 
As atividades do grupo devem ter em conta a 
particularidade de cada um. 
 
A tarefa do animador é propor um caminho de 
desenvolvimento comum, respeitando as diferenças. 
Há no entanto, dois obstáculos a evitar. 
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• Integrar jovens portadores de necessidades 
especiais não quer dizer centrar a animação neles, 
antes pelo contrário. Integrar não é propor uma 
animação especialmente adaptada a eles, mas sim 
uma animação aberta a todos. Trata-se pois, de 
encontrar um justo equilíbrio de onde cada um, 
deficiente ou não, possa tirar proveito. 

• Evitar uma integração mal preparada que, muito 
freqüentemente conduz a um cruel revés. Acolher 
um jovem portador de necessidades especiais em 
uma seção é despertar nele uma grande esperança. 
Em muitos casos, ela já teve, suficientes vezes na 
sua vida, experiências de rejeição e não devemos 
colocá-lo numa nova situação. 

 

Oitava chave 
 
“O escotismo, um lugar de lazer e de educação, não de 
terapia”. 
 
Quando se integra um jovem portador de necessidades 
especiais, não é necessário nem conveniente por em 
prática um processo terapêutico. 
 
Não é absolutamente indispensável conhecer os 
relatórios escolares e médicos para integrar um jovem. 
 
Na maioria dos casos, vale mais partir sem esse a priori 
e descobrir pessoalmente as possibilidades da criança. 
Isso exige, com certeza, uma grande disponibilidade de 
espírito, bem como nos colocar continuamente em 
questão. 
 
Em resumo, o mais importante é ser natural e 
estabelecer com o jovem portador de necessidades 
especiais uma relação mais normal possível. 
 

Nona chave 
 
“Questão de número”. 
 
O ideal é integrar na tua seção, os jovens portadores de 
necessidades especiais do teu bairro. 
 
É raro que haja mais de três ou quatro jovens 
portadores de necessidades especiais no mesmo bairro. 
 
Não há por isso, razão para que haja mais jovens 
portadores de necessidades especiais numa unidade do 
que há na sociedade (10%). 
 
 

TEXTOS E COMENTÁRIOS ÚTEIS 
 

Para iniciar um projeto de integração não é certamente 
necessário ser um especialista. Mas apenas a boa 
vontade, provavelmente nem sempre é suficiente. 
 
A melhor formação: viver uma ou outra atividade com 
jovens portadores de necessidades especiais. 
 
A formação pode, sem dúvida, resumir-se a uma 
sensibilização de cada elemento da equipe de 
animação. 
 
De qualquer forma, o mais importante é o natural da 
relação, seja com o jovem portador de necessidades 
especiais como com todos os outros membros. 
 
A presença de jovens portadores de necessidades 
especiais  e não portadores de necessidades especiais 
lado a lado, leva a colocar uma questão as suas atitudes 
de animadores. A coexistência das grandes diferenças, 
leva freqüentemente a reconsiderar o projeto 
pedagógico. Este sim, é o principal objetivo. 
 
É bom ter um conta que, mesmo se certos pais estão 
abertos a estes projetos, outros podem estar renitentes. 
Todavia, o entusiasmo e a informação concreta virão, 
ainda que no fim, convencer alguns dos renitentes, 
visto que convencer todos será raramente possível. 
 
Os pais dos jovens portadores de necessidades 
especiais ficam freqüentemente muito felizes por 
encontrar um ambiente onde seu filho pode se  
desenvolver com os de sua idade ... no respeito pelas 
diferenças. 
 
 É preciso tornar plausível a idéia de que o escotismo é 
possível para jovens portadores de necessidades 
especiais. 
 
A super proteção é um problema que existe e é 
necessário abordá-lo com muito tato. 
 
 É sem dúvida interessante poder precisar o quadro e os 
limites da nossa ação desde o início, para que os pais 
saibam claramente com quem contar. 
 
 

VIVER O COTIDIANO 
 
a) às refeições 
 
• dimensão afetiva – a refeição é o momento do prazer 

de se alimentar. 
• dimensão social – é um prazer partilhado, um 

encontro com os outros. A refeição pode também ser 
um centro de interesse ao redor do qual podem ser 
imaginadas numerosas atividades. Escolha do menu, 
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Um compromisso. compras, decoração dos locais, da mesa, cozinha, a 
própria refeição, o lavar da louça, arranjos, etc. Vive a diferença reduz-se, lamentavelmente muitas 

vezes, a uma exigência de adaptação total a uma 
sociedade que não sabe ser mais do que normalizante. 

• Rumo a autonomia – dar-lhe de comer. A evitar, 
todavia, alguns jovens portadores de necessidades 
especiais necessitam dessa ajuda. É necessário a 
condução. Ajudar, fazer com ele ou seja manter-se 
atrás dele. Encorajá-lo,  conselho – estimulante 
auditivo. Fazer ao mesmo tempo que ele, estimulante 
visual. Deixá-lo comer sozinho. Estas etapas são 
apenas teóricas, mas dão idéia das diferentes fases a 
percorrer para a autonomia. 

 
Viver a integração permite, num grupo,  uma 
diversificação de formas de participar que sejam 
apreciadas da mesma maneira. 
 
Cada um deve ter a possibilidade de participar segundo 
os seus meios e os seus gestos. Se, a partida, 
estivermos convencidos que “um copo pequeno” pode 
vir a estar tão cheio como “um copo grande”,  logo, por 
pequenos grupos, a integração ultrapassará o estado de 
idéia para realmente se concretizar. 

 
b) a utilização do sanitário 

 
A diversidade de situações é incomensurável, porém, 
vejamos alguns conselhos que nos haverão de dar 
medida da importância deste trópico. 

 
Estamos convencidos que, esta realização dará origem 
ao crescimento do Reino do Criador tal como Cristo 
no-lo pediu. 

 
A acessibilidade aos sanitários. Regularidade da 
prática, isto encoraja e colabora na progressão do 
controle das necessidades: 1- instrução firme; 2 – 
conselho; 3 – vigilância; 4 – irá sozinho. 

 
Não existe página mais bela no Evangelho, do que 
aquela onde se vêem estes jovens portadores de 
necessidades especiais e os ditos normais, procurando 
juntos apreciarem-se e conhecerem-se no seio de 
diversas atividades, construindo assim uma sociedade 
onde cada um dá e recebe o melhor de si. 

 
c) vestir-se e arranjar-se 
 
Este momento será também de vital importância e uma 
ocasião de progresso rumo a autonomia.  

 • Uma boa higiene será uma garantia de boa saúde; 
 • Estarmos particularmente atentos à regularidade da 

sua higiene pessoal, a qual raramente será 
expontânea. Será necessário recordar-lhe 
regularmente. 

• Aos inconvenientes, deverão sempre ser orientados 
a lavar-se ou serem levados, e secarem bem a fim de 
evitar cheiros e assaduras. 

• Pudor – respeitem a personalidade de cada um. 
Não hesitem em perguntar-lhes o que desejam. Em 
contrapartida, será necessário travar outros nas 
tendências exibicionistas. Ter local isolado para fazer 
sua higiene. Não magoar nem a sensibilidade do 
jovem, nem do grupo. 

 
Vocês serão, primeiro, uma ajuda e, no final, apenas 
uma presença encorajante e segura. 
 
• Ajuda total; 
• Ajuda parcial; 
• Estimulação; 
• Fezê-lo sozinho. 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Foto: Jornal Zero Hora 
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Transforma-me numa rosa, insistiu a violeta, e aceitarei 
todas as conseqüências de minhas aspirações e desejos. 

Aceita-me como sou por questão de 
justiça e não por piedade. 

 
A natureza estendeu sua mão mágica, e a violeta tornou-se 
uma rosa suntuosa. Na tarde daquele mesmo dia, o céu 
escureceu-se, e o vento e a chuva devastaram o bosque. As 
árvores e as roseiras foram abatidas. Só as humildes violetas 
escaparam do massacre. E uma delas, olhando à sua volta, 
gritou às companheiras: 

Exortação do Excepcional

 
Torna-me um ser útil, porque de esmolas 

não quero viver. 
Olhem e vejam o que a tempestade fez das grandes plantas 
que se elevam com orgulho e impertinência! 

Livra-me da ignorância e da 
dependência, pelo teu dever cidadão. 

 
Disse outra: 

Põe nos meus lábios a luz de um sorriso 
e não a sombra tristonha do medo. 

 
Vivemos coladas à terra, mas escapamos à fúria dos 
furacões. Ajuda-me a não ser tão pesado aos meus 

queridos pais, fazendo a minha 
reintegração na  sociedade. 

 
Uma terceira disse: 
 Reflete que o meu início foi igual ao 

teu início. Somos pequenas e humildes, mas as tempestades nada podem 
contra nós. Saiba que as ilusões que cercaram o meu 

renascer, foram as mesmas que teus pais 
sonharam. 

 
A rainha das violetas viu também a rosa que tinha sido 
violeta, estendida por terra como morta. E disse: Desperta com teu afeto, a minha 

mansidão, contra a agressividade que 
avassala. 

Vejam e meditem, minhas filhas, sobre o destino da violeta 
que as ambições embriagaram. Que sua infelicidade lhes 
sirva de exemplo. Olha-me, sou humano como você! 
 Se Deus deixou em suas mãos uma criança 

especial, é porque ele confia em você. Ouvindo estas palavras, a rosa agonizante agitou-se, e disse, 
com voz entrecortada:   

 Escutai antes, vós ignorantes, medíocres, covardes. Ontem, 
eu era como vós, humilde e satisfeita. Mas a satisfação que 
me protegia, também me limitava. Podia continuar a viver 
como vós, colada à terra, até que o inverno me envolvesse na 
sua neve e me levasse ao silêncio eterno, sem que conhecesse 
dos segredos e glórias desta vida mais do que as inúmeras 
gerações de violetas, desde que existem violetas. 

Reflexão .... 
 
 
         Grandeza e Mediocridade 

 
 
“... havia num bosque isolado uma 
bonita violeta que vivia satisfeita com 
suas companheiras. Certa manhã, 
ergueu a cabeça e viu uma rosa que se balançava acima 
dela, radiante e orgulhosa. 

  
Mas escutei no silêncio da noite e ouvi o mundo superior 
dizer a este mundo: O alvo da vida é alcançar o que há além 
da vida ... Pedi, então, à Natureza – que nadas é senão a 
materialização de nossos sonhos invisíveis – que me 
transformasse em rosa.   

Gemeu a violeta dizendo:  
 E a natureza atendeu o meu desejo. 
Pouca sorte tenho eu entre as flores! Humilde é meu destino! 
Vivo colada à terra e não posso erguer a face para o sol, 
como fazem as rosas ... 

 
Vivi uma hora como rosa. Vivi uma hora como rainha. Vi o 
mundo com os olhos das rosas. Acariciei a luz com as 
pétalas das rosas. Pode alguma de vós gabar-se desta 
honra? 

 
A Natureza ouviu, e disse: 
  
Que te aconteceu filhinha? As vãs ambições apoderaram-se 
de ti? 

Morro agora, levando na alma o que há por trás dos 
horizontes estreitos onde nasci. É este o alvo da Vida ...” 

 (Kalil Gibran) 
Suplico-te ó mãe poderosa, disse a violeta, transforma-me 
numa rosa, por um dia só que seja. 

 
 

  Não sabes o que estás pedindo, respondeu a Natureza. 
Ignoras o que se esconde de infortúnios atrás das aparentes 
grandezas. 
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No desenvolvimento deste projeto, algumas etapas são 
de vital importância para que o jovem portador de 
necessidades especiais e o jovem escoteiro, que irá 
recebê-lo no escotismo, integrem-se de maneira 
expontânea e consciente. 

"Nossos parceiros" 
Local: UEB Regional. 

Objetivo: Cadastrar os Grupos Escoteiros e/ou os membros 
do Movimento Escoteiro interessados e 
envolvidos com o projeto, a bem de encaminhar 
jovens portadores de necessidades especiais.  

 
Ação: Criar um cadastro dos Grupos Escoteiros e 

participantes do projeto. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

"Saint Hilaire" 
Local: Campo Escola ou outro local com infra-estrutura 

similar. 
Objetivo: Proporcionar aos jovens portadores de 

necessidades especiais um conjunto de atividades 
escoteiras de lazer e tópicos básicos do dia-a-dia 
objetivando a integração, intercâmbio e o 
crescimento de todos os participantes. 

Ação: Atividades de bases, durante um dia, integrando 
escoteiro/escola. 

 

"Papai Noel" 
Local: Escolas. 

Objetivo: Vivenciarmos a realidade escolar dos jovens 
portadores de necessidades especiais. 

Ação: Desenvolver uma atividade festiva natalina com 
os mesmos participantes da fase "Saint Hilaire". 

 

" Rico McPato" 
Local: Diretoria Regional da UEB. 

Objetivo: Aprovação de recursos orçamentários para 2000, 
para o desenvolvimento do projeto, seguindo as 
fases aprovadas do planejamento. 

Ação: 1. Obter opinião favorável a proposta 
pedagógica por parte do Dir. Programa da 
UEB Regional; 

2. Apresentação do projeto na Diretoria 
Regional e estudo da viabilidade 
financeira/educacional; 

3. Orçamento das fases aprovadas. 
 

"Vendendo a idéia" 
Local: UEB Regional. 

Objetivo: Dispormos de elementos de marketing e 
divulgação modernos e práticos. 

Ação: 1. Editar um copião das fitas gravadas sobre as 
atividades anteriores; 

2. Editar um "VT" motivacional de 15 minutos 
para divulgação e venda. 

 
 

"Saint Hilaire" 
Local: Campo Escola ou outro local com infra-estrutura 

similar. 
Objetivo: Oferecer a proposta desenvolvida anteriormente à 

escolas do Município. 
Ação: Atividade de bases, por um dia, integrando 

escotismo/escola. 
 

"Avaliação e retroalimentação" 
Local: UEB Regional 

Objetivo: Avaliar o projeto. 
Ação: Relatório e levantamento dos benefícios do 

projeto. 
 

"Palestra preparatória com escoteiros que irão   
participar da fase "Todos podem vivenciar a natureza" 
Local: Campo Escola ou outro local com infra-estrutura 

similar. 
Objetivo: Preparar as patrulhas escoteiras e seniores para a 

fase "Todos podem vivenciar a natureza". 
 

"Todos podem vivenciar a natureza". 
Local: Campo Escola ou outro local com infra-estrutura 

similar. 
Objetivo: Integrar 1 ou 2 jovens portadores de necessidades 

especiais, por patrulha, a uma atividade de 
campo, se possível, de fim de semana, 
oportunizando a vida em patrulha, junto a jovens 
escoteiros, previamente orientados. 

Ação: Acampamento de fim de semana, com total infra-
estrutura, com atividades de patrulha, aplicando 
eficientemente o Sistema de Patrulha. 

Recomendação: Selecionar dentre os jovens das escolas os 
participantes da fase "Saint Hilaire". 

 

"Divulgação interna" 
Local: Cursos Avançados e Grupos Escoteiros 

(registrados na UEB). 
Objetivo: Publicar, distribuir e divulgar o livreto "Basta 

Passar a Ponte", como suporte técnico do projeto. 
Ação: Ampla distribuição do livreto nos Cursos 

Avançados e Grupos Escoteiros  
OBS: Se contarmos com documentos disponíveis, fazer 

uma apresentação sintética no Fórum Pioneiro. 
 
 

"Divulgação geral" 
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 Local: Jornal "Escoteiro" e Imprensa interessada. 
Objetivo: Dar conhecimento do andamento do projeto.  

Ação: Divulgar os resultados, em documento que, além 
de informar, motive a disseminar e implantar o 
projeto definitivamente. 

 
 
 

  
 "Semeando e colhendo" 
 Local: Junto ao Congresso Regional e reunião da Equipe 

Regional para Recursos Adultos.  
 Objetivo: Apresentar aos Grupos Escoteiros formadores de 

opinião da comunidade escoteira e de formação 
de adultos, o trabalho desenvolvido e os métodos 
utilizados. 

 
 
 

Ação: Palestra informativa e seminário aos interessados.  
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 "Investindo em um futuro solidário" 
 Local: Mídia em geral, Associações Comerciais, 

federações Industriais, etc.  
 Objetivo: Obtenção de recursos financeiros para a 

transformação do projeto em um programa do 
Movimento Escoteiro. 

 
 
 Ação: Divulgação intensa e edição de material 

publicitário.  
  
 "Verde e Amarelo"  Local: Congresso Nacional.  Objetivo: Divulgar as conclusões, motivando a repetição do 

projeto em outros Estados da Federação.  
Ação: Realizar um Workshop sobre o projeto. 

Distribuir materiais de divulgação e VT´s. 
 

O programa - "Escotismo para todos" 
Local: UEB - apresentar a proposta pedagógica à 

Comissão Nacional de Programa. 
Objetivo: Aprovação da proposta pedagógica e dos 

objetivos educativos. 
 

"Rumo ao JAMPAM 2001" 
Local: UEB - apresentar a proposta de participação no 

JAMPAM. 
Objetivo: Organizar uma delegação e obter fontes de renda 

para a participação de jovens com necessidades 
especiais no programa do JAMPAM 2001. 
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