
ATIVIDADES PARA REALIZAR E CONQUISTAR O DISTINTIVO DE RECRUTADOR

Você sabe que sempre que traz um amigo para o movimento
escoteiro, está fortalecendo sua Alcateia, Patrulha e Clã Pioneiro,
além de estar próximo de seus amigos também nas atividades
escoteiras.

Mas, você sabia que trazendo seu amigo para o Grupo Escoteiro
está contribuindo para o crescimento do escotismo nacional e
mundial?

Aqui vamos trazer algumas ideias para chamar seus amigos para
participar:

1 -  Convite para uma visita

Sua atividade já voltou a ser presencial? Está acontecendo na sede do grupo ou em
um lugar aberto? A primeira ideia não poderia ser diferente. Convida esse seu
amigo para visitar a sede do grupo, ou ir até o parque onde estará acontecendo a
atividade. Uma boa ideia também é pedir ajuda para seus pais ou responsável por
você estar no escotismo, para que ele também converse com os pais ou
responsáveis desse amigo. Lá no grupo deve ter alguém que possa ajudar com a
explicação de como funciona para seu amigo entrar no grupo escoteiro. Se for na
atividade externa, o chefe pode ajudar orientando para os próximos passos. Seu
amigo não vai querer perder a próxima aventura né?

2 – Atividades especiais

Acredito que você já deva conhecer e talvez já tenha participado de alguma
atividade especial tal como o MUTECO - Mutirão Nacional de Ação Ecológica,
MUTCOM - Mutirão Nacional de Ação Comunitária, Hora do Planeta, EducAÇÃO
Escoteira, Dia do Amigo. Essas são algumas das atividades que podem ser uma
grande oportunidade para seu amigo conhecer o movimento escoteiro. Será
preciso conhecer o Caderno de Atividades do ano
(https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Caderno_de_atividades_
2021_02.pdf) e programar a atividade com sua Alcateia, Patrulha ou Tropa.

3 – Divulgar o escotismo no colégio

Se você é do ramo escoteiro e já recebeu seu distintivo de Progressão Rumo, corre
lá no Tropa Escoteira em Ação porque têm atividade para dar check! Se tiver mais
escoteiro do grupo escoteiro no mesmo colégio, junta essa galera e monta uma
programação bacana para apresentar! Pode ser no intervalo, um vídeo com fotos
de atividades, ou apresentar uma atividade especial realizada.

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Caderno_de_atividades_2021_02.pdf
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Caderno_de_atividades_2021_02.pdf

