PRATICA SUPERVISIONADA DO NÍVEL AVANÇADO – FASE DE ESTUDO
RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS ESCOTISTAS E DIRIGENTES
No Curso Avançado, o Estudo Teórico tem o objetivo de incentivar o conhecimento dos elementos,
que postos em prática, viabilizam a prática de um Escotismo de qualidade. A resposta às questões
apresentadas, também levam o autor a pesquisar, o que lhe traz ampliação do conhecimento e a reflexão
sobre a sua atuação na Seção ou em sua atuação como Dirigente Institucional. Frequentemente a
preparação do Estudo, contribui significativamente para aprimorar o trabalho que está sendo realizado,
beneficiando toda a Unidade Local. Para obter sucesso ao responder o Estudo, recomendamos seguir as
seguintes orientações:
1) É preciso cumprir a tarefa com dedicação e interesse, lendo atentamente cada uma das perguntas.
2) As respostas devem ser elaboradas considerando a aplicação prática dos Fundamentos do Escotismo,
com atenção especial à compreensão sobre o Propósito e a necessidade da correta aplicação do
Método e do Programa tomando como base a orientação do Manual do Escotista do Ramo e
considerando a realidade do Grupo, da Seção ou Nível em que atua.
3) É primordial que a resposta retrate a realidade de sua experiência atual. De nada adianta elaborar a
resposta, apenas como resultado de consulta a bibliografia ou outros recursos de informação.
4) Quando o autor do estudo for um Dirigente, além dos critérios já citados, será necessário que as
respostas, traduzam no desempenho de suas tarefas as habilidades de: Planejar, Organizar, Dirigir e
Controlar – comuns a qualquer cargo que exerça.
5) Leia primeiro todo o estudo, imbuído de boa vontade e sem preconceitos quanto a dificuldade
representada por esta ou aquela pergunta.
6) Responda primeiro, com toda a atenção, as perguntas que considerar mais fáceis.
7) Seja objetivo. Use uma linguagem simples e direta. Não faça divagações ou longas dissertações
desnecessárias. Leia cada resposta após redigi-la. Leia novamente a pergunta. Elimine na resposta, o
que achar supérfluo ou desnecessário.
8) Quanto às perguntas cuja resposta lhe parecer difícil, sugerimos os seguintes procedimentos:
 Busque ajuda com seu Assessor Pessoal de Formação;
 Leia o Manual do Escotista do Ramo e a Seção do P.O.R. que trata do assunto, inclusive o
Estatuto da UEB e o Manual de Administração da UEB no caso de ser um Dirigente;
 Pesquise nas apostilas dos Cursos em que participou;
 Converse com Escotistas ou Dirigentes mais experientes, inclusive, se for o caso, o Coordenador
Regional do Ramo ou um Dirigente que seja portador da Insígnia de Madeira.
9) Após responder a todas as perguntas, releia de forma crítica todo o trabalho. Durante essa revisão,
você certamente ainda vai melhorar ou corrigir esta ou aquela resposta. Só então entregue o Estudo
Teórico no Escritório Regional, que vai encaminhá-lo ao leitor.
10) Se o Leitor solicitar refazer alguma resposta, tenha paciência, estude novamente o assunto e só quando
tiver certeza, elabore novamente a resposta. Não se esqueça de pedir a opinião do seu Assessor
Pessoal de Formação.
11) Considere que as pesquisas realizadas na fase de estudo irão ajudá-lo significativamente a preparar sua
Seção para a fase de Avaliação, cuja superação, lhe dará o direito de portar a Insígnia de Madeira.
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