
ORIENTAÇÕES AO ASSESSOR PESSOAL DE FORMAÇÃO E CURSANTES  

 

O Assessor Pessoal de Formação deverá: 

 Avaliar a experiência e o grau de capacitação que o adulto já possui antes de 

orientar sua inscrição no Curso Básico;  

 Supervisionar a participação do adulto no processo de formação;  

 Orientar a participação do adulto no Curso Básico como forma de suas habilidades 

requeridas para a função de Escotista ou Dirigente Institucional;  

 Realizar ações de supervisão e acompanhamento durante o desempenho do adulto 

no exercício normal de suas atribuições;  

 

Os cursantes deverão cumprir as seguintes Tarefas Prévias: 

Linha Escotista 

 

Ler e discutir com o APF: 

• Apostila do curso Básico Escotista – cursante 

• Pelo menos os seguintes capítulos do Manual do Escotista conforme o ramo que 

você atua: 

Ramo Lobinho: Os meninos e meninas da Alcateia / o marco simbólico do Ramo 

Lobinho / o ciclo de programa / as áreas de desenvolvimento, as competências e as 

atividades dos lobinhos; 

Ramo Escoteiro: Os jovens de 11 a 14 anos / o marco simbólico / o ciclo de programa / 

as áreas de desenvolvimento, os objetivos educativos e as competências; 

Ramo Sênior: A identidade pessoal / o método escoteiro / o ciclo de programa / as 

áreas de desenvolvimento e os objetivos educativos; 

Ramo Pioneiro: A adultez emergente / valores e método escoteiro / o ciclo de 

programa / as áreas de desenvolvimento, objetivos educativos, competências e plano 

de desenvolvimento pessoal. 

• Ler os capítulos do POR: dos adultos e o específico do Ramo de atuação. 

• Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos  

• Guia do Chefe Escoteiro 

http://www.escoteiros.org/arquivos/gestao_de_adultos/Apostila_Curso_Basico_Escotista_Cursante.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2WElVMEdUdFQ3MzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2ejdBWWZVZDVrY1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2dWlGUmlzWXVvVU0/view?usp=sharing


• Leitura do documento de bolso do jovem, específico ao Ramo (Alcateia em Ação, 

Tropa Escoteira em Ação, Tropa Sênior em Ação e Clã Pioneiro em Ação) 

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

• Padrões de Atividades Escoteiras 

• De Lobinho a Pioneiro 

  

SUGESTÃO DE LEITURA - RAMO LOBINHO 

• Livro da Jângal 

  

Linha Dirigente Institucional 

● Ler e discutir com o APF: 

- Apostila do Cursante – Nível Básico para Dirigente Institucional 

- Pelo menos 02 capítulos do Manual de Administração da UEB 

- Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos  

 

● Leitura das: 

- Diretrizes Regionais para Gestão de Finanças  

  

● Sugestão de Leitura: 

- Estatuto da UEB 

- POR 

 

Para o ingresso no nível Básico, o candidato deve estar obrigatoriamente registrado na 

União dos Escoteiros do Brasil para o ano em curso, estar com o Acordo de Trabalho 

Voluntário em vigor, ser recomendado por seu Assessor Pessoal de Formação e ter concluído 

o Nível Preliminar. Ter feito a Promessa Escoteira é pré-requisito para fazer o Curso Básico; 

 

É conveniente que os adultos, segundo sua opção pessoal e após completarem o Processo 

de Captação, ingressem diretamente nas diferentes Linhas do Sistema de Formação, não 

sendo obrigatório concluir a formação de uma dada Linha para ingressar na outra;  

https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2U1B2aFJ1clBGMnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2WGNEbndmYUt5Qnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2YU9mQldXNTIyZ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2Z1FEdTRYRnZSY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2Z1FEdTRYRnZSY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2Z1FEdTRYRnZSY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2dlh6eFRjZlNqMG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2TWx0VmJhMGRBWkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2MmEzbzFiRFA3Y28/view?usp=sharing
http://www.escoteiros.org/arquivos/documentos_oficiais/diretrizes_nacionais_para_gestao_de_adultos.pdf
http://www.escoteiros.org/arquivos/documentos_oficiais/diretrizes_nacionais_para_gestao_de_adultos.pdf
https://drive.google.com/file/d/0By5d5wxCqfEGUzdxWk1aRmc5V0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By5d5wxCqfEGUzdxWk1aRmc5V0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2VHFuRUs1Ui1NcUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2WElVMEdUdFQ3MzQ/view?usp=sharing


No caso de ingresso numa segunda Linha de Formação, independente da conclusão de níveis 

ou formação completa em outra Linha, não é necessário que o adulto realize novamente o 

nível Preliminar, podendo reiniciar a Linha de Formação a partir do nível Básico; e 

  

Dirigentes Institucionais das UEL’s, eleitos e/ou nomeados, deverão participar 

obrigatoriamente de um curso focado especificamente nos temas destinados a linha 

dirigente, chamado: Curso para Dirigente de Grupo Escoteiro. Para participar deste curso 

não é necessário que o adulto tenha a Promessa Escoteira ou esteja registrado na União dos 

Escoteiros do Brasil no ano da realização do curso. 

 

O Nível Básico visa qualificar o adulto para uma atuação plena como Escotista ou Dirigente 

Institucional.  

O Nível Básico de Formação compreende três etapas:  

Etapa 1: Tarefas Prévias;  

Etapa 2: Curso Básico; e  

Etapa 3: Prática Supervisionada (Além das atividades dessa etapa o Escotista deverá 

participar do Curso Técnico de Atividades ao Ar Livre. A linha Dirigente Institucional ainda 

não possui Curso voltado para a complementação da Prática Supervisionada). 


