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ESTUDO TEÓRICO – RAMO SÊNIOR 

 

1. TRABALHO EM GRUPO 

Atendimento ao Trabalho em Equipe, um dos pontos do Método Escoteiro, é feito no Ramo Sênior 
principalmente através do Sistema de Patrulhas e das equipes de Interesse.  

1.1. Cite 3 exemplos de como você estimula as Equipes de Interesse na Tropa Sênior/Guia;  

1.2. Como o Sistema de Patrulhas atua antes, durante e depois de um acampamento de tropa 
Sênior/Guia?  

 

2. COMPORTAMENTO DO JOVEM  

2.1. A maioria dos seus Seniores (Guias) fala sobre sexo em grande parte do tempo quando estão 
entre eles (elas) mesmos(as). Entretanto, quando há uma festa ou reunião social você observa que alguns 
faltam e outros (as) ficam batendo papo entre si, não se relacionando com o outro. O que você faria em 
termos de uma ação progressiva frente a esta situação?  

2.2. O Monitor da Patrulha Agulhas negras está namorando uma Guia da Patrulha Ianomani. Num 
Conselho de Monitores a Monitora da Patrulha Ianomani diz que não agüenta mais as visitas do Sênior a 
sua Patrulha pois a namorada larga tudo o que está fazendo para ir conversar com ele. Já o Monitor replica 
dizendo que inclusive as ajuda a fazerem os trabalhos mais duros no campo. A discussão continua. O que 
fez com que essa situação chegasse a esse ponto? O que fazer para solucioná-la?  

2.3. A mãe de um dos seus melhores seniores, filho de uma família modesta, procurou você muito 
nervosa para informar que o seu filho está freqüentando lugares “barra pesada” e que entre os pertences 
dele encontrou drogas e um revólver. Ela está assustada e não tomou nenhuma providência, pedindo o seu 
auxílio. O que você deverá fazer?  

 

3. PLANEJAMENTO ANUAL 

Elaborar o Plano Anual, o Mapa de Planejamento Anual, e os Mapas Trimestral e Mensal (para um 
trimestre e um mês) levando em consideração os seguintes pontos: - Há 5 seniores/guias com Eficiência 2; - 
Sua Tropa nunca teve um Escoteiro da Pátria; - É necessário um equilíbrio entre atividades que atendam as 
necessidades dos jovens pelos desafios do Ramo Sênior; - A Tropa quer realizar uma grande atividade em 
outro Estado; - As Especialidades; - A Insígnia Mundial de Conservacionismo.  
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4. PROGRAMAÇÃO DE ACAMPAMENTO 

Programe um acampamento de 4 dias de duração sendo que um desses dias será dedicado a 
atividades de desenvolvimento comunitário. Quais as providências que você toma para que suas excursões, 
jornadas e acampamentos se caracterizem como atividades de campismo de mínimo impacto?  

 

5. ASSUNTOS DIVERSOS 

5.1. A frequência dos seus seniores/guias às atividades tem diminuído, principalmente no segundo 
semestre; concomitantemente, os pais têm reclamado que o Escotismo tira a atenção de seus filhos nos 
estudos. O que você fará em relação aos jovens, aos pais e ao Planejamento anual da Tropa?  

5.2. Um sênior/guia de sua tropa é de família católica e, quando escoteiro (a) frequentava a igreja e 
participava da religião dos seus pais. Depois de um ano na sua Tropa ele (a) se proclama ateu. Sabendo da 
importância do cumprimento dos deveres para com Deus, como você agiria neste caso?  

5.3. Um dos requisitos para que um jovem seja “Escoteiro da Pátria” é uma declaração sua afirmando 
que ele (a) compreende e cumpre a Lei e a Promessa Escoteiras de acordo com a sua idade e 
desenvolvimento. Como você faz uma avaliação honesta para atender a essa exigência? 


