Grupos Escoteiros sorocabanos realizam atividades
aeronáuticas no Aeroclube de Tatuí.
Dois grupos escoteiros sediados na cidade de Sorocaba se reuniram no aeródromo
municipal de Tatuí para realizarem exercícios de instrução em temas aeronáuticos, nos dias 12
(dia das crianças) e 13 de outubro. O Grupo Escoteiro Santana com 60 jovens e o Grupo
Escoteiro Sorocaba Oeste com 20 jovens acamparam na área social do Aeroclube de Tatuí e
utilizaram de suas instalações para realizar as atividades educativas de obtenção das
especialidades “Planador” e “Técnicas Aeronáuticas”. A programação das atividades foi
conduzida pelos chefes escoteiros em conjunto com os pilotos do aeroclube tatuiano.
Para o cumprimento dos objetivos de cada especialidade, os pilotos e voluntários do
aeroclube montaram bases práticas de instrução e palestras sobre os temas cerne do
distintivo. Essas bases deram acesso a esses jovens escoteiros, na faixa de idade entre os 11 e
14 anos, para as experiências de inspeção no planador, preparação para voo, transporte do
planador em solo, operação de lançamento do voo rebocado e pilotagem de todas as etapas
de voo no simulador de voo construído e projetado pelo aeroclube.

Presidente do Aeroclube de Tatuí recebendo os grupos escoteiros sorocabanos no
hasteamento das bandeiras.

Escoteiros reunidos na área de acampamento.

Escoteiros apoiados pelos pais durante as refeições na sede social do Aeroclube de
Tatuí.

Os chefes escoteiros, representados por Airton Vieira Torres, contaram com o apoio
dos pais de alguns escoteiros para a organização das refeições e atividades pedagógicas que
ocorreram durante e após as instruções aeronáuticas ministradas pelo aeroclube. Nesse
ambiente familiar e coletivo os escoteiros passaram um dia das crianças muito especial repleto
de atividades lúdicas e experiências educativas.

Base de instrução para inspeções em planadores coordenada pelo piloto Jeckson
Morato.

Base de instrução de preparação para voo.

Escoteiros experimentando a cabine do planador na base de inspeções.

Base de simulação de lançamentos do voo rebocado.
A grande sensação do acampamento foi oportunidade que os 80 jovens tiveram de
pilotar um planador. E essa experiência foi realizada em uma linguagem que esses jovens
conhecem bem: os jogos de computador. Os escoteiros puderam utilizar o simulador de voo
do aeroclube, o qual permite a realização de um voo virtual realizado em uma cabine estática
de planador real. A simulação da visão do piloto é projetada em uma tela cilíndrica através de
projetores conectados ao computador que executa o simulador de voo. Todos os comandos de
voo são realizados dentro da cabine estática do planador, com os mesmos comandos do
planador real. A experiência é equivalente a se jogar um vídeo game que reproduz a pilotagem
em uma tela de cinema. Essa similaridade com os jogos de computador muito popular entre os
jovens, fez com que eles se sentissem mais em casa enquanto experimentavam pilotar um
planador. Muitos perderam o medo, outros ficaram emocionados, e alguns até enjoados

(enganados pelo cérebro/labirinto). Foi uma experiência tão viva que eles contaram até com a
presença de um instrutor a bordo.

Escoteiros fascinados pela experiência no simulador de voo do Aeroclube de Tatuí.

Imagem da simulação na fase de pouso do planador.

A experiência dessa parceria entre os escoteiros de Sorocaba e o Aeroclube de Tatuí
permitiu a realização de atividades educacionais e um maior acesso à rica cultura aeronáutica
de nosso país. O aeroclube tatuiano pretende usar esse evento como exemplo para projetos
futuros de parcerias com a Secretaria de Educação de Tatuí, com o objetivo de permitir que as
crianças da rede pública de ensino tenham acesso ao aeroclube e ao ambiente aeronáutico.

O Brasil é um país com índices de qualidade e acesso à educação, ainda com níveis
baixos, tendo um reflexo direto na sociedade. As políticas públicas priorizam a construção de
escolas e o uso de tecnologia no ensino, o que apesar da grande visibilidade gerada, não
necessariamente refletem na melhoria dos índices. Nesse contexto, os profissionais da
educação vêm discutindo formas mais eficientes de melhoria desses índices, atuando mais na
qualidade da educação, de forma a estimular atividades mais provocativas à inteligência dos
alunos, partindo do conteúdo individual que cada um constrói, e dessa forma colaborando
para uma educação muito além do que uma mera instrução. Aproveitando a proposta dessas
novas práticas educacionais e o ambiente rico em recursos para a realização destas, o
Aeroclube de Tatuí, sociedade civil sem fins lucrativos, que possui a missão de ensino e prática
da aviação civil no cerne de seu estatuto social, manifesta a intenção de disponibilizar seu
patrimônio para a prática de atividades educacionais, orientadas por uma pareceria entre seus
membros voluntários e professores, envolvendo todas as escolas da rede pública de ensino de
Tatuí.
Quem sabe um dia os tatuianos terão orgulho de dizer que toda criança nascida em
Tatuí terão oportunidade de estudar, tocar um instrumento (referência ao nosso
Conservatório Municipal) e ter acesso a cultura aeronáutica!

Escoteiros nas palestras sobre temas aeronáuticos.

