Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

16 de outubro de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

Presentes: Bruno, Roque, Andrea, Laudineia, Gisele, Tinoco, Janaina, Hugo.
Data e horário: 16/10/2019, das 19h30min às 22h30min.
1) Ajuda de custo para o transporte das barracas para o JamCam (valor estimado: 360,00): Tinoco
fará o levantamento do saldo financeiro destinado ao JamCam para verificar se é possível ou não
fornecer a ajuda de custo para o transporte das barracas. Assim que o levantamento estiver pronto,
passará a posição pelo grupo de WhatsApp da Diretoria, que tomará a decisão.
2) Reavaliar decisão sobre lenço grátis para novatos: Ficou decidido que será fornecido, na ocasião
do registro definitivo, um vale-desconto de 50% para aquisição do primeiro lenço a partir início das
atividades de 2020.
3) Avaliação GEJAFest: A avaliação da Diretoria é que o resultado final do GEJAFest Sorvetes foi
positiva, apesar de o resultado financeiro não ter ficado tão bom quando desejado (ainda que
positivo), devido aos custos de produção altos. Já o festival de pasteis promovido pela Tropa Sênior
teve grande aceitação, mesmo com uma fila de 50 minutos. Também foi comentado que a decisão de
não pedir doações para os pais foi acertada, uma vez que houve muitas despesas nos últimos meses.
A ideia para o próximo ano é manter os festivais de caldos e de pastéis (mas com mais estrutura).
4) Calendário x Volta Anchieta: Foi mantida a Volta Anchieta + GEJAFest no dia 22/Ago/2020 e
incluído o GEJAFamília na primeira atividade do ano.
5) Avaliação do ELO: A programação foi feita pelo GE Mestre Yokaanam (33 DF), que não tinha
experiência nesse tipo de atividade. Isso gerou problemas com o tempo das atividades, atrasando as
atividades. Foi comentado que também houve dificuldades com a coordenação geral. A avaliação dos
jovens foi positiva, embora não tenha sido “fantástica”. Houve avaliações pontuais dos jovens, que
precisam ser avaliadas pelos Chefes de Seção. O transporte por ônibus foi considerado bastante
positivo, sendo uma boa opção para outras atividades. Foi detectado um problema em relação à
quantidade de adultos para acompanhar os jovens. Dos oito escotistas necessários para acompanhar
o contingente do GEJA, somente seis participaram, sendo necessário que Hugo e Greice fizessem o
papel de escotistas. Hugo vai criar procedimentos para atividades regionais e de grupo para melhorar
a participação e o processo educativo.
6) Alocação de adultos: A DME apresentou uma visão geral das seções, destacando algumas
dificuldades em relação à possibilidade de comprometimento mais efetivo de alguns adultos e do
impacto que essa situação está trazendo para as seções e para o GEJA. Após discussão, o Hugo se
comprometeu a montar uma proposta até o final do ano de realocação de adultos nas chefias,
alinhada a um projeto de captação de adultos.
7) Carta à Diretoria: A Diretoria recebeu uma carta-denúncia sobre o comportamento de alguns
adultos do GEJA. O Diretor Presidente, o Diretor de Métodos Educativos e os APFs conversarão
individualmente com cada adulto para promover o ajuste de conduta e, caso necessário, tomar
providências adicionais.
8) Assuntos gerais:

Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

16 de outubro de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

a) Festa de final de ano: Pode ser necessário alterar o local da festa do final de ano. Andrea está
verificando outras possibilidades.
9) Próxima reunião: a ser confirmada.

