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TÍTULO DA AÇÃO:                                        LOBINHOS FAZENDO A MELHOR AÇÃO  

                                DIVULGANDO O MOVIMENTO ESCOTEIRO E GERANDO RECEITA FINANCEIRA  

 

 

INTRODUÇÃO: 

                     Um grande desafio enfrentado pelo Movimento Escoteiro consiste na inserção junto 

à Comunidade de maneira a ser visto como útil, criando um desejo crescente e contínuo de 

participação ativa, entre jovens e adultos. Particularmente no RAMO LOBINHO, nos deparamos 

frequentemente com dificuldades em realizar atividades de grande porte, com a finalidade de 

gerar recursos e colaborar no desenvolvimento do jovem como cidadão, como é o objetivo desse 

projeto. As rigorosas e imprescindíveis regras de segurança, bem como o respeito à Legislação 

(ECA), frequentemente nos impedem de aplicarmos atividades interessantes, porém 

inadequadas para a faixa etária desse Ramo tão especial do Movimento Escoteiro. Buscamos, 

outrossim, proporcionar o planejamento de uma atividade onde a participação dos jovens, a 

colocação prática do “APRENDER FAZENDO” e a busca de recursos financeiros são realizadas em 

conjunto, aproximando ainda mais o Movimento Escoteiro da Sociedade como um todo. 



          A proposta deste PROJETO pode ser utilizada ou adaptada por demais U.E.L que 

necessitem de recursos para suas atividades próprias ou queiram compartilhar os resultados 

com Instituições de Auxílio a Crianças Carentes. 

Dentre os pontos positivos para as U.E.L podemos citar: 

1- Funciona como promoção para captação de novos jovens e adultos para o ME 

2-  Auxilia na integração do Grupo atuante, como um todo. 

3- Divulga o  Movimento Escoteiro como PROATIVO, pois fomenta, participa e realiza      

Benefícios para si e para a Sociedade em seu entorno. 

       4- Dá oportunidade ao jovem de participar efetivamente, com atitudes objetivas, traduzidas        

em confiança e aumento da auto-estima, vivenciando o Escotismo na essência do “ FAZER O      

MELHOR POSSÍVEL ”. 

 

HISTÓRICO DO PROJETO: 

      O Grupo Escoteiro Nossa Senhora Medianeira tem apresentado projetos diversos de 

trabalho junto a Instituições de auxílio a pessoas carentes.  A Alcatéia I também está engajada 

com o intuito do GENSM, e propõe uma atividade, aqui  chamada de “ ATIVIDADE DE AMAR”, 

totalmente adaptada para a faixa etária do Ramo Lobinho. 

Foi proposto ampliar o alcance desta atividade para auxiliar a ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA 

– LAR DONA VERA. A Instituição nasceu em 1996 com o intuito de abrigar crianças retiradas da 

guarda dos pais pelo Conselho Tutelar, devido a denúncias de maus tratos e violência. As 

crianças são acolhidas enquanto aguardam reintegração à família biológica ou são direcionadas 

à adoção. Atualmente o Lar conta com duas casas que abrigam um total de 26 crianças: Casa 1 

( Recém-nascidos a 1 ano e 11 meses ); Casa 2 ( Crianças de 2 a 9 anos ). 

Endereço: Rua Adolfo Lutz, 62, Jardim Pinheiros, Curitiba-PR. E-mail: lardonavera@gmail.com 

JUSTIFICATIVA: 

A referida Instituição atende às necessidades básicas das crianças abrigadas, garantindo não só 

moradia, alimentação e educação, como também assistência de médicos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, dentistas, psicopedagogos e de todos aqueles que estejam dispostos a serem 

voluntários em buscas de uma melhor qualidade de vida, frente às adversidades em que essas 

crianças se encontram. 

META E OBJETIVO GERAL 

GERAR RECEITA FINANCEIRA, através do PROJETO AMAR – BINGO BENEFICENTE em PROL do 

LAR DONA VERA, potencializando, junto à Sociedade, o alcance do Movimento Escoteiro. 

a )- Divulgação do Movimento através da parceria com a  Instituição beneficiada, pela promoção 

de busca de recursos financeiros em prol da mesma. 

b )- Nova forma de gerar arrecadação financeira externa ao público habitual do Grupo Escoteiro. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Promover o engajamento e interação entre lobinhos, pais, escotistas, Grupos Escoteiros, 

familiares, amigos e sociedade para poder GERAR RECEITA FINANCEIRA, através do PROJETO 

AMAR – LAR DONA VERA 

1 – Conseguir doações de brindes para o sorteio: 

      a ) Solicitar doações de brindes junto a empresas de amigos, parentes e/ou comércio local , 

            através de ofícios encaminhados pelo Grupo Escoteiro divulgador. 

       b ) Buscar parceiras da  Instituição envolvida, doadoras em potencial, e já cientes das 

condições da referida Instituição. 

2 – Conseguir doação do Local para realização do Bingo: 

a) Buscar entre amigos, parentes, colegas de trabalho: salão paroquial, ginásios,  

             espaços públicos , com isenção ou menor valor de locação. 

3 – Conseguir doação do material de divulgação do Bingo: 

       a) Buscar entre os participantes do Grupo Escoteiro Local, disponibilidade de profissionais  

             em designer ou que tenham habilidades em propaganda, para elaboração dos cartazes       

de divulgação. 

        b) Buscar entre amigos, parentes e comércio, possíveis doações de impressos dos blocos  

            de venda, blocos para o jogo do bingo, milho para marcação do jogo, banner e cartazes. 

4 – Envolvimento dos Pais na preparação do local e doação dos bolos e salgados para o Bingo:       

a) Montar equipes de pais para auxiliar nas atividades do dia do bingo. 

b) Solicitar a pais, familiares e amigos a doação de bolos doces e salgados, bem como 

bebidas não alcoólicas, para venda no local. 

  5 – Gerar renda financeira para a ALCATEIA (U.E.L) ou ASSOCIAÇÃO CARENTE 

         Esta ação terá efeito de multiplicar o entendimento e o alcance do MOVIMENTO 

ESCOTEIRO, mostrando às famílias participantes a organização, o espírito de Equipe, o 

aprendizado e  o desenvolvimento dos jovens envolvidos, na aplicação dos Valores e construção 

do caráter, promovendo um Bem ao próximo.   

 

METODOLOGIA: 



Foi feito contato com parceiros da Instituição Lar Dona Vera, sobre a possibilidade de realização 

de um Bingo Beneficente para arrecadação de fundos, idéia esta acolhida com muito entusiasmo 

pela parte favorecida. A Instituição se propôs a arrecadar brindes para os sorteios, através de 

doação de produtos de Bazar próprio e contato com parceiros, bem como providenciar o local 

para a realização do evento. Coube ao GENSM, aqui representado pelos escotistas da Alcatéia 

1: a divulgação do evento, venda de cartelas pelos lobinhos da Alcatéia 1, empréstimo do 

material a ser utilizado no sorteio dos brindes ( a saber, globo com os números, tabela e painel 

para anotação dos números sorteados ), coordenação geral do evento, bem como dos sorteios 

dos brindes. Aos lobinhos da Alcatéia será dada a função de venda de bolos/doces/salgados no 

local, alimentos esses doados pelos pais dos lobinhos e parceiros da Instituição, com supervisão 

da chefia da seção envolvida. Vale salientar que todo e qualquer lucro obtido nesse evento será 

integralmente revertido para a Instituição favorecida. 

INDICADORES E FORMA DE AVALIAÇÃO: 

Trata-se de um Projeto Piloto, o qual poderá ser estendido às demais Alcatéias do GENSM OU 

U.E.L, onde a Geração de Receita Financeira poderá ser utilizada para benefício do grupo/seção 

ou no auxílio a Instituições Carentes. 

- FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

  a) - Demostrar que o Movimento Escoteiro é útil à Sociedade. 

  b) – Despertar o interesse da população em participar de atividades financeiras para auxilio a 

Instituições carentes de donativos , através do Movimento Escoteiro, participando da U.E.L. 

 

CRONOGRAMA: 

26.09.2017- Primeiro contato com a Instituição favorecida, através da Dra. Patrícia Rozetti. 

27.09.2017- Contato com o chefe de seção da Alcatéia 1 do GENSM, Sr. João Maurício I. Furtado 

sobre a possibilidade de definição da Atividade de Amar prevista no calendário semestral da 

seção, porém se fazendo necessário mudança de data de 21.10 para 11.11.2017. Solicitado 

parecer dos chefes assistentes da seção, a saber, Srta. Lorena Carolina Peña, Sr. Márcio Burbela 

e Sr. Christiano Matheus Costa.   Contato com a Sra. Gisele Oliveira dos Santos Winther, 

representante/coordenadora do Ramo Lobinho junto à atual Diretoria, para informar sobre a 

intenção da citada atividade, solicitando autorização para realização e divulgação da mesma. 

03.10.2017- Definição do local do evento, Salão Paroquial da Paróquia Sagrados Corações de 

Jesus e Maria, sito à rua Presidente Rodrigo Otávio,1650 - Hugo Lange, através da Dra. Adriana 

Turin Mori.  

04.10.2017- Contato com o Sr. Jary Jorge de Freitas, Vice-Presidente do GENSM, para parecer 

jurídico sobre Bingo Beneficente, sendo solicitado pelo mesmo que lhe fosse enviado o presente 

Projeto em detalhes. 



05.10.2017- Contato com o Sr. Luiz Cláudio Correia da Silva para confecção da arte gráfica do 

Folder de Divulgação do evento. 

06.10.2017- Orçamento para confecção de blocos de venda (vale) cartela, para os sorteios do 

Bingo Beneficente. 

07.10.2017- Início da divulgação do evento no GENSM.  

21.10 a 08.11.2017- Venda de cartelas e arrecadação de brindes. 

11.11.2017- Bingo Beneficente em prol do Lar Dona Vera, com início às 15h. Término 

previsto:18h. 

 

                                                                RESULTADOS 

 

 



                             

                      RECIBO DE ENTREGA DA DOAÇÃO 

 

                 

 

 

   Escotista   Ângela Del Zotto Batistelli 

   Sra.  Mônica Saturnino Tindó 

    Presidente Associação Caminho da Vida 



 



                   Prestação de Contas do Bingo 

 

 

         

    ATIVIDADE DE AMAR  DA ALCATÉIA  1 - GENSM  

        BINGO BENEFICENTE LAR DONA VERA   

                     PRESTAÇÃO DE CONTAS   

      

Blocos venda de cartelas 
50 ud - 
10fls     DOAÇÃO   

Cartazes de Divulgação 05 ud     DOAÇÃO   

Pratos plásticos 
20pct - 
10ud     DOAÇÃO   

Garfos de Refeição 
04pct - 
50ud     DOAÇÃO   

Copos Plásticos 300 ml 
10pct -
100ud     DOAÇÃO   

Guardanapos 
20pct - 
50ud      DOAÇÃO   

Milho 2,8 kg     DOAÇÃO   

Salão Paroquial       DOAÇÃO   

VENDA DE CARTELAS 357 ud 10,00   3570,00  
VENDA DE LANCHES       672,00  
Doação Nestlé em espécie       50,00  
        4292,00 4.292,00 

COMPRA DE BEBIDAS  *   112,50     112,50 

Total arrecadado         4.179,50 
Valor já depositado na conta da Lar Dona Vera pelo Sr. 
Fabrizzio     500,00 

Saldo Final à ser repassado em dinheiro     3.679,50 

      

* 04 Coca-Cola 2L R$ 6,50   26,00    

   03 Coca Zero 2L R$ 6,50   19,50    

   02 Fanta Laranja 2L R$ 6,00  12,00    

   03 Guaraná 2L R$ 6,00  18,00    

   02 Guaraná Light 2L R$ 6,00  12,00    

   01 Sprite 2L R$ 6,00  6,00    

   50 copos Água Mineral  19,00    
    112,50    



      

 

                                       FOTOS DO BINGO  

     AKELA ALCATEIA I 

 

  



   PAIS PARTICIPANTES 

 

 

 

 



      PAIS PARTICIPANTES 

 



 

 

    PAIS PARTICIPANTES 

 

 

 



 

       LOCAL DO BINGO  

        SALÃO PAROQUIAL DA PARÓQUIA SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E MARIA 

 

 

 



                                                                          CHEFIA DA ALCATEIA I 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMO: 

 

A Atividade de Amar propicia a vivência da Afetividade e da Solidariedade. É a maneira de nos 

colocarmos no lugar do outro, ao mesmo tempo em que valorizamos as nossas conquistas. É ser 

amigo, é ser irmão. É abraçar e oferecer apoio. 

                                      É APRENDER FAZENDO... O BEM AO PRÓXIMO. 

SAPSMP, 

ÂNGELA DEL ZOTTO BATISTELLI.                                     

        

 

  


