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PROPÓSITO DESTE DOCUMENTO 
 
Auxiliar o Escotista e o seu Assessor Pessoal de Formação, no acompanhamento 
das atividades e tarefas de seu processo formativo. 
 
 
PLANO PESSOAL DE FORMAÇÃO – ESCOTISTA 
 
 
Identificação 

 
 
 
 
Identificação do Assessor Pessoal de Formação 
  

  

Nome: 

Registro Escoteiro: 

Grupo Escoteiro: 

Numeral: Cidade: 

Nome: 

Registro Escoteiro: 

Grupo Escoteiro: 

Numeral: Cidade: 

Linha de Formação: Nível de Formação: 
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NÍVEL PRELIMINAR 
 
Realizar as Tarefas Prévias, antes de participar do Curso Preliminar: 
 

TAREFAS PRÉVIAS DO NÍVEL PRELIMINAR DATA 

1 – Ter participado de uma Palestra Informativa;  

2 – Preencher o documento: Plano Pessoal de Formação - Escotista;  

3 – Ler e discutir com o APF a Apostila do Cursante – Curso Preliminar;  

4 – Ler e discutir com o APF o Projeto Educativo da UEB;  

5 – Ler o documento Escotistas em Ação do Ramo em que atua;  

6 – Ler a publicação As Características Essenciais do Movimento Escoteiro;  

7 – Ler o POR - Princípios, Organização e Regras da UEB;  

8 – Ler o Estatuto da UEB;  

9 – Ler o livro A educação pelo amor substituindo a educação pelo temor.  
 
 
 
Data do Curso: 
 
Número do Certificado do Nível: 
 
Diretor dor Curso: 
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NÍVEL BÁSICO 
 
Realizar as Tarefas Prévias, antes de participar do Curso Básico: 
 

TAREFAS PRÉVIAS DO NÍVEL BÁSICO DATA 
1 – Ler e discutir com o APF a Apostila do cursante - Curso Básico 
Escotista;  

2 – Ler o Manual do Escotista do Ramo em que 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. 

 

3 – 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); 

 

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

5 – Ler as Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos;  
6 – Ler as Diretrizes Regionais para Gestão de Adultos;  
7 – Ler o livro Padrões de Atividades Escoteiras.  
8 – Ler o livro De Lobinho a Pioneiro.  
9 – Ler e discutir com o APF o Manual do Assessor Pessoal de Formação; 
(o Dirigente lê esse e o Escotista não?)  

10 – Ler o Livro da Jângal (Ramo Lobinho), Escotismo para Rapazes (Ramo 
Escoteiro e Sênior) e/ou Caminho para o Sucesso (Ramo Pioneiro) – de 
acordo com o seu Ramo de atuação; 

 

11 – Ler o Guia do Chefe Escoteiro, de Baden-Powell;   
12 – O interstício mínimo entre a conclusão do Nível Preliminar e o início 
do Nível Básico será de 06 (seis) meses.  
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Data do Curso: 
 
Número do Certificado do Nível: 
 
Diretor dor Curso: 
 
Ramo: 
 

Após a aprovação no curso, o Escotista deverá cumprir as Práticas 
Supervisionadas, orientadas pelo seu Assessor Pessoal de Formação: 

 

PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – NÍVEL BÁSICO DATA 
1 – Participar do planejamento e auxiliar na aplicação de uma atividade 
ao ar livre;  

2 – Participar do planejamento e auxiliar na aplicação de um ciclo de 
programa de acordo com a função exercida na UEL inclusive 
acompanhando a progressão pessoal de crianças e jovens da sua Seção; 

 

3 – Participar do Seminário “O papel do Assessor Pessoal de Formação”; 
(*)  

4 – Atualizar o Plano Pessoal de Formação - Escotista;  

5 – Escolher duas opções: 
5.1 – Participar da organização de uma Flor Vermelha, Fogo de Conselho 
ou Lamparada; 
5.2 – Ter participado de pelo menos uma atividade de adultos, no nível 
Distrital, Regional ou Nacional; 
5.3 – Ter coordenado ou auxiliado em pelo menos uma reunião de pais 
da seção; 
5.4 – Ter participado de pelo menos três reuniões de Roca de Conselho, 
Corte de Honra ou Comissão Administrativa do Clã, dependendo se seu 
Ramo de atuação. 

 

6 – Ter participado de pelo menos um Módulo, Seminário, Oficina ou 
Curso Técnico, dentre os indicados nas DRGA como validadores do Nível 
– Anexo IX. 

 

 
Data do Nível: 
 
Número do Certificado do Nível:  
 
(*) Disponível no Site da UEB 
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NÍVEL AVANÇADO 
 
Realizar as Tarefas Prévias, antes de participar do Curso Avançado: 
 

TAREFAS PRÉVIAS DO NÍVEL AVANÇADO DATA 
1 – Ler e discutir com o APF a Apostila do cursante - Curso Avançado 

Escotista; 
 

2 – Ler e discutir com o APF o Manual do Escotista do Ramo em que atua 
(Leitura Integral); 

 

3 – Ler e discutir com o APF a publicação As Características Essenciais do 

Movimento Escoteiro; 
 

4 – Ler o livro 250 Milhões de Escoteiros;  
5 – Ler o livro Escotismo e Comunidade, de Osny Câmara Fagundes;  
6 – Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente;  
7 – O interstício mínimo entre a conclusão do Curso Básico e o início do 
Nível Avançado será de 06 (seis) meses. 

 

 
 
Data do Curso: 
 
Número do Certificado do Nível: 
 
Diretor dor Curso: 
 
Ramo: 
 
Matilha / Patrulha: 
 
 

Após a aprovação no curso, o Escotista deverá cumprir as Práticas 
Supervisionadas, orientadas pelo seu Assessor Pessoal de Formação: 
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PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – NÍVEL AVANÇADO DATA 
1 – Aperfeiçoar suas habilidades na coordenação do planejamento, 
execução e avaliação de, pelo menos, dois ciclos de programa.  

2 – Avaliar a sua atuação como escotista educador em reunião com o 
seu APF após os ciclos mencionados no item 1.  

3 – Atualizar o Plano Pessoal de Formação - Escotista;  
4 – Ser Assessor Pessoal de Formação de um Escotista, até a conclusão 
do nível Básico;  

5 – Participar da elaboração e execução de uma Atividade Distrital, 
Regional ou Nacional;  

6 – Planejar e executar uma atividade comunitária ou ecológica com sua 
Seção;  

7 – Planejar e executar uma atividade de divulgação do Movimento 
Escoteiro;  

8 – Participar ou ter participado de um evento Nacional, Regional, 
Distrital ou na sua UEL - Unidade Escoteira Local, relacionado à 
Espiritualidade (Seminário, Curso, Oficina ou Módulo), registrando a 
natureza e data do evento.       

 

9 – Participar de pelo menos 01 Módulo ou Curso Técnico em qualquer 
linha (diferente daquele escolhido para o Nível Básico), dentre os 
indicados nas DRGA como validadores do Nível  - Anexo IX. 

 

 
ESTUDO OU PROJETO 
 

Solicitar ao CRGA e responder o Questionário da Insígnia do seu Ramo 
de atuação ou apresentar o seu Projeto/Monografia. Encaminhar ao 
Coordenador Regional de Gestão de Adultos. 
Observação: Referente ao Projeto deve constar o planejamento e a execução, 
produzindo e entregando um produto útil à organização, tais como: vídeo 
institucional; plano de captação de jovens e/ou adultos, campanha financeira, 
conjunto de fichas técnicas, ferramenta de gestão ou algum produto similar. 

 
Data da Conclusão do Estudo ou Projeto: 
 
Número do Certificado do Estudo ou Projeto: 
 
Data do Nível: 
 
Número do Certificado do Nível: 
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