INGRESSO DE JOVEM NO GRUPO ESCOTERIO
SANTOS DUMONT – 20 PR.
O ingresso no Grupo Escoteiro Santos Dumont é bastante simples e não requer nada além da
vontade de participar das atividades de um Grupo Escoteiro.
Toda criança e jovem (menino ou menina), dos 6,5 aos 20 anos pode ser escoteiro, se desejar.
As crianças/jovens são distribuídas nas seções conforme a sua idade.
IDADE
6,5 ANOS ATÉ 11 ANOS
11 ANOS ATÉ 15 ANOS
15 ANOS ATÉ 18 ANOS
18 ANOS ATÉ 21 ANOS

SEÇÃO
LOBINHOS/LOBINHAS
ESCOTEIROS/ESCOTEIRAS
SENIORES/GUIAS
PIONEIROS/PIONEIRAS

Estas crianças e jovens são divididos conforme faixa etária e as atividades são de acordo com
suas idades, sendo que tudo o que é oportunizado, tem como objetivo o desenvolvimento do
seu caráter, condição física, intelectual, afetiva, social ou espiritual.
Entenda como funciona o processo de ingresso no Grupo Escoteiro Santos Dumont:
PASSO 1 - ADAPTAÇÃO
A criança ou jovem, acompanhada dos pais faz uma primeira visita ao Grupo e preenche
a Ficha de Intenção. Neste mesmo dia, ele ou ela já pode participar das atividades, pois assim
iniciamos o que chamamos de Adaptação no Escotismo.
A adaptação dura aproximadamente 3 sábados (ou 3 atividades de sede), varia conforme o
calendário da seção em que o jovem participará) e tem como objetivo permitir que a criança ou
jovem se adapte à nova realidade e aos novos amigos. Nesse período, os pais também
precisam se adaptar ao novo compromisso buscando entender melhor como funciona o
Movimento Escoteiro, para poderem apoiar o seu filho nesta nova etapa da sua vida.
PASSO 2 - DECISÃO:
Passado o período de adaptação a criança ou jovem, em concordância com os pais, deve
decidir se quer se tornar um membro do nosso Grupo Escoteiro. Se a decisão for positiva, então
os pais recebem a Ficha de Cadastro para preenchimento.
PASSO 3 - INSCRIÇÃO:
Assim que a criança ou jovem decidir se tornar membro do nosso Grupo Escoteiro, é feita a
primeira cobrança que é a taxa de inscrição (registro).

O Registro Escoteiro é uma taxa paga anualmente à União dos Escoteiros do Brasil e que
oferece ao associado um Plano Médico Hospitalar e Odontológico, Seguro Invalidez e Seguro
de Vida, além de descontos em alguns lugares.
O valor da inscrição é de R$ 80,00
Neste valor está incluído o registro na União dos Escoteiros do Brasil, o
lenço escoteiro, 3(três) manuais de uso da criança/jovem e todos os
distintivos que posteriormente serão colocados na camisa escoteira.
O valor do registro no ano seguinte ao do ingresso da criança/jovem será menor que o primeiro,
pois algumas despesas já foram quitadas por ocasião do primeiro registro.
PASSO 4 - MENSALIDADE:
No primeiro mês, após a decisão de se tornar membro do Grupo Escoteiro, será emitida a
cobrança da mensalidade. O Grupo cobra uma mensalidade entre os meses de março a
novembro de cada ano.
A mensalidade deve ser paga diretamente na tesouraria do Grupo, mediante o carne que será
entregue a criança/jovem.
A mensalidade é de R$ 40,00 que deverá ser paga em qualquer sábado do mês de
competência. Caso seja paga com atraso a mesma passará para R$ 45,00
O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cheque.
Caso a família opte por fazer o pagamento das mensalidades em uma única parcela,
concedemos um desconto de 8%.
A mensalidade é cobrada por família e não por criança ou jovem. Ou seja, não importa se você
tem um filho ou três filhos, pois cobraremos o mesmo valor.
Documentos Necessários para Inscrição no Grupo Escoteiro:
1.
2.
3.
4.

Ficha de Registro retirada na secretaria do grupo ou emitida em, www.gesd.org.br.
Ficha Médica, idem a ficha de registro.
Cópia da Carteira de Identidade da criança/jovem, ou certidão de nascimento.
Apresentação de documento de identidade que comprove a responsabilidade legal pela
criança/jovem
5. Copia do CPF da criança/jovem ou do responsável caso o inscrito não possua ainda o
seu o CPF
Obs.: Semanalmente (aos sábados as 15h00min) temos agendado uma conversa com os pais
interessados no Movimento Escoteiro e sobre o Grupo Escoteiro.
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