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a) Saber log que a forna do eda eriança, parece-se Sus
muito a forma de pensamento do ho: e. Isto quer di

ze”, que o menino não está acoaao penssmento abstrato 7
esta sujeito, en troca, as co8 concretas que possa tocar. Aqui aparece a inportância dos simbolos para expressar conceitos

abstratose

b) Em cada Eseração

a eriança e obrigada a ocupar um lugar na so
ciedade dos maiores por 1:0 6₪

Nas tribus prinitivas, êste fato estava relacionado”
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a Os 'ciedade moderna, dor sua voz, afasta a criança de Sá tu Bos reais e do feto da natureza, enquanto aumentam as
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Por meio do escautismo, quere'ns eriar um equilíbrio
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quardo a criança sente que a relação para êle é de rospeito e
que recebe a confiança dos maiores, cria segurança'em si pro-i
prio, e o prepara em sua futura vida le responsabililades Sinbolisno, natureza e relação de respeito são os três pilares da
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