
              CÂMARA     MUNICIPAL     DE     LAGOA     DA     PRATA  
          Estado de Minas Gerais

MOÇÃO     Nº 05     / 2018  

 Senhor Presidente,

 O Vereador infra-assinado, regimentalmente apoiado, requer a Vossa

Excelência seja submetida à aprovação do Plenário MOÇÃO DE APLAUSO ao

200º  GRUPO ESCOTEIRO PROFESSORA SIDÔNIA,  pelos  belos  trabalhos

realizados pelo grupo em Lagoa da Prata.

 JUSTIFICATIVA:  

Escotismo é  um movimento educacional  que,  por  meio  de atividades

variadas, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se

envolverem com a comunidade,  formando verdadeiros  líderes,  preocupados

com o próximo e com o meio ambiente, engajados na construção de um mundo

melhor, mais justo e mais fraterno.

É verdadeiramente no grupo escoteiro que o Escotismo acontece. Os jovens

são divididos conforme sua faixa etária para que o Programa Educativo possa

ser  trabalhado  em  todas  as  áreas  de  desenvolvimento  (físico,  intelectual,

social, afetivo, espiritual e de caráter) com base nas características individuais

de cada fase. O Programa Educativo ainda se preocupa em estar inserido no

cotidiano dos jovens, de acordo com suas necessidades de crescimento e do

meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e

respeitando sua autonomia.
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Apartidário, o Movimento Escoteiro valoriza a participação juvenil em esferas

políticas, participando de processos de decisão em Conselhos, Conferências e

demais grupos de trabalho. 

Em Lagoa da Prata, o 200º Grupo Escoteiro Professora Sidônia vem realizando

suas atividades a quase um ano. O grupo foi ativado no dia 20 de junho de

2017, realizando as suas atividades com crianças e jovens de 6,5 a 21 anos.

O foco do Grupo de escoteiros Professora Sidônia é a educação, voltado para

a formação do caráter,  da cidadania e no desenvolvimento de suas plenas

potencialidades, complementando sua formação acadêmica.

Por isso merece nosso reconhecimento e nosso aplauso.

Sala das sessões, 06 de junho de 2018.

PROFESSOR ELIAS IZAIAS

Vereador do PRB

     ________________________ _________________________

      ________________________ _________________________

      ________________________ _________________________

    

      ________________________  _________________________
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