ESTUDO TEÓRICO – RAMO ESCOTEIRO
1. TRABALHO EM GRUPO:
O atendimento ao Trabalho em Equipe, um dos pontos do Método Escoteiro, é feito no Ramo
Escoteiro principalmente através do Sistema de Patrulhas. Como você torna presente o Sistema de
Patrulhas nas seguintes situações?
1.1. Nas reuniões de Tropa;
1.2. Nas reuniões de Patrulha;
1.3. Na progressão pessoal de cada jovem;
1.4. Durante um acampamento;
1.5. Na vida da Tropa em geral.

2. COMPORTAMENTO DO JOVEM:
Num acampamento do Ramo Escoteiro onde há a presença de jovens de ambos os sexos, estão
ocorrendo alguns problemas. Como você lidaria com eles:
2.1. A Patrulha Falcão acha que as garotas são muito frágeis e tolas e simplesmente ignoram sua
presença no campo. Não falam com elas, soltam piadinhas quando o nome delas é mencionado, etc.;
2.2. A Monitora da Patrulha Sol diz que já resolveu o problema de sua Patrulha com pioneirias.
“Combinamos com o pessoal da Patrulha Castor que em troca das pioneirias nós cozinharemos para eles”.
2.3. No Conselho de Monitores foi proposto que todas as noites , após a atividade noturna da
Tropa, haverá uma discoteca, rolando um som até a meia noite, e alterando a alvorada para às 8:00 horas.

3. PLANEJAMENTO
Ao elaborar o Planejamento Anual, como o Ciclo de Programa se encaixaria levando em
consideração os seguintes pontos:
- Há 3 jovens com possibilidade de conquistar a Lis de Ouro; um desses jovens completou 14 anos
em dezembro e os outros completarão 14 anos daqui a um mês. Você está em fevereiro e esses jovens e a
Tropa não se animam a conquistar Especialidades;
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- Tem havido uma grande evasão na passagem de Lobinhos para a Tropa Escoteira;
- A Diretoria não está satisfeita porque a Tropa não vem realizando atividades de serviço nem
participando de atividades da comunidade.

4. PROGRAMAÇÃO DE ACAMPAMENTO:
Programe um acampamento de 4 dias de duração sendo que um desses dias será dedicado à
preparação para a conquista de uma Especialidade da área Habilidades Escoteiras a sua escolha.

5. ASSUNTOS DIVERSOS:
5.1. Como você assegura que os Princípios Escoteiros estejam presentes em todas as atividades
da Tropa?
5.2. Uma Tropa tem o costume de aplicar trotes nos novos elementos. Os Monitores dizem que isto
é uma tradição na Tropa. Você concorda com eles? Porque?
5.3. Como você promove o desenvolvimento da liderança entre os graduados (Monitores e Submonitores)?
5.4. As canções escoteiras são, em sua maioria, provenientes do folclore inglês e europeu e
também canções populares na época de B.P. Como você incentiva na sua Tropa a apreciação da música de
um modo geral e das músicas escoteiras em particular?
5.5. Que métodos você utiliza para manter contato com os pais dos jovens da Seção, para mantêlos interessados e, conseguir a colaboração de alguns no apoio a Tropa ?
5.6. Na programação de uma reunião de Tropa como você entende a expressão“ algo de novo, algo
surpreendente, algo de valor”?
5.7. Como são trabalhados em sua Seção os elementos que concretizam o Marco Simbólico do
Ramo?
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