ESTUDO TEÓRICO – DIRIGENTES INSTITUCIONAIS
1.

FRATERNIDADE ESCOTEIRA

O Grupo Escoteiro deve ser considerado como uma unidade familiar. Como o papel da Diretoria pode
ser voltado para esta afirmação nas seguintes situações:
1.1. A Tropa Escoteira tem um acampamento marcado, porém, suas barracas estão em péssimo
estado. A Diretoria tem disponibilidade para comprar duas barracas das 4 que são necessárias, e não há
tempo para uma campanha financeira. O que fazer?
1.2. Descreva maneiras de motivar e reconhecer o trabalho dos Escotistas e dos Dirigentes do seu
Grupo. No sentido prático o que é feito para que os membros de Grupo se sintam realmente como
membros de uma família.

2. ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO
2.1. Descreva em detalhes como deve ser cuidado administrativamente e na prática o patrimônio de
um Grupo.
2.2. Como deve ser feito o trabalho de tesouraria de um Grupo no tocante a arrecadação, controle,
pagamentos e relatórios financeiros.

3. PLANEJAMENTO ANUAL
Verifique quais os procedimentos que você usa para montar o Planejamento Anual de um Grupo.
3.1.Elabore o Plano Anual e apresente o Calendário de Atividades de um Grupo.
3.2.Que pontos a Diretoria deve levar em consideração para elaborar um Orçamento anual?

4. REUNIÕES
4.1. Reproduza a agenda da última reunião da Diretoria de Grupo apresentando seus comentários
sobre o desenvolvimento e as decisões da mesma;
4.2. Numa reunião de Diretoria 2 diretores chegaram atrasados, a ata não foi apresentada porque o
responsável viajou e não teve tempo de fazê-la, o balancete não foi apresentado pelo terceiro mês
consecutivo. Sendo você o Diretor Presidente, que atitudes tomaria?
4.3.Transcreva o edital de convocação da última reunião ordinária da Assembléia de Grupo.
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5. ASSUNTOS DIVERSOS
5.1.O Chefe de Lobinhos foi ofendido por uma mãe que além de estar sempre presente em todas as
reuniões considera que o Chefe não dá atenção suficiente a sua filha, pois acha que ele dá mais atenção aos
Lobinhos mais velhos. Como a Diretoria atuaria nesse caso?
5.2.Está havendo uma grande evasão nas Seções, principalmente nas passagens de Ramos. O que a
Diretoria pode fazer para resolver ou diminuir o problema?
5.3.O Grupo tem sido procurado por grande número de jovens, que somados aos Lobinhos que serão
transferidos das Alcatéias tem levado a Diretoria a abrir uma nova Tropa de Escoteiros, mas o Grupo não
tem adultos para dirigi-la. O que fazer para recrutá-los e capacitá-los?
5.4.Quais são as suas responsabilidades, como Dirigentes, em relação a sua família, suas finanças, seu
tempo, os Escotistas do GE e os membros juvenis?
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