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Pesquisa de alcance e impacto dos materiais educativos 

 

1 – Pesquisa de alcance e impacto do material educativo dos Ramos Lobinho, 
Escoteiro, Sênior e Pioneiro 

Os materiais educativos dos Escoteiros do Brasil devem ser objeto de avaliação 
permanente, considerando sempre que as necessidades e aspirações dos jovens sejam 
atendidas, para que as modificações e ajustes necessários sejam efetuados. Dessa forma, 
manteremos sempre a integridade e qualidade dos nossos materiais, garantindo seu 
acesso e atratividade.  

De acordo com a premissa destacada acima e com objetivo de atender o indicador 
estabelecido no Planejamento Estratégico, que é o de “produzir e aplicar documentos 
com avaliação de alcance e impacto gerados com os materiais educativos 
produzidos para os Ramos Lobinho e Escoteiro, Sênior e Pioneiro”, a União dos 
Escoteiros do Brasil disponibilizou no Sigue formulários de pesquisas específicos para 
cada Ramo, direcionados às crianças, adolescentes, jovens e adultos, visando avaliar o 
material educativo, coletar novas ideias, críticas e sugestões. Como parte da estratégia, e 
com o objetivo de atingir uma amostragem adequada, também faremos contato com 
alguns associados via telefone, bem como pesquisa com grupos focais em alguns eventos 
específicos.  

É muito importante que as Unidades Escoteiras Locais, por meio de seus escotistas e 
dirigentes, estimulem a participação das crianças, adolescentes e jovens nessas pesquisas, 
de modo a termos uma amostragem bastante ampla e resultados que nos apresentem um 
panorama mais aproximado possível da realidade.  

Estamos seguros que o fruto desse trabalho indicará novas ações para melhoria constante 
do nosso Programa Educativo, que hoje é modelo de qualidade no mundo.  

Contamos com a participação de todos!  

2 – Participantes e materiais a serem avaliados. 

Estão disponíveis pesquisas específicas para cada Ramo, tanto para jovens quanto para 
adultos. A participação na pesquisa somente será possível para registrados no ano de 
2017: 

 Crianças do Ramo Lobinho; 

 Jovens do Ramo Escoteiro; 

 Jovens do Ramo Sênior; 

 Jovens do Ramo Pioneiro; 

 Escotistas do Ramo Lobinho; 

 Escotistas do Ramo Escoteiro; 
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 Escotistas do Ramo Sênior; 

 Escotistas do Ramo Pioneiro. 

Os materiais a serem avaliados serão os seguintes: 

 1º Guia do Caminho da Jângal; 

 2º Guia do Caminho da Jângal; 

 Alcateia em Ação; 

 Manual do Escotista – Ramo Lobinho; 

 Escotistas em Ação – Ramo Lobinho; 

 Guia da Aventura Escoteira – Pistas e Trilha; 

 Guia da Aventura Escoteira – Rumo e Travessia; 

 Tropa Escoteira em Ação; 

 Manual do Escotista – Ramo Escoteiro; 

 Escotistas em Ação - Ramo Escoteiro; 

 Guia do Desafio Sênior; 

 Ramo Sênior em Ação; 

 Manual do Escotista do Ramo Sênior; 

 Escotistas em Ação – Ramo Sênior; 

 Guia do Projeto Pioneiro; 

 Clã Pioneiro em Ação; 

 Manual do Escotista – Ramo Pioneiro; 

 Escotistas em Ação – Ramo Pioneiro. 

 

3 – Período de pesquisa 

A pesquisa ficará disponível no Sigue até 30 de junho de 2017. 

 

4 – Participação 

A participação nas pesquisas deverá ser feita individualmente, por meio de acesso no 
Meu Sigue.  

No caso das crianças do Ramo Lobinho, o acesso e apoio durante o preenchimento da 
pesquisa deve ser feito pelos pais ou pelos escotistas, caso sejam autorizados pelo 
responsável legal da criança.  

 

5 – Sorteio 

http://sigue.escoteiros.org.br/siguejovem/
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Como forma de estimular a participação das crianças, adolescentes, jovens e adultos 
nessa avaliação, dentre os participantes de cada pesquisa, serão sorteados os seguintes 
prêmios: 

Entre as crianças do Ramo Lobinho: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja 
Escoteira Nacional. 

Entre os jovens do Ramo Escoteiro: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja Escoteira 
Nacional. 

Entre os jovens do Ramo Sênior: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja Escoteira 
Nacional. 

Entre os jovens do Ramo Pioneiro: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja Escoteira 
Nacional.  

Entre os escotistas do Ramo Lobinho: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja 
Escoteira Nacional. 

Entre os escotistas do Ramo Escoteiro: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja 
Escoteira Nacional. 

Entre os escotistas do Ramo Sênior: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja 
Escoteira Nacional. 

Entre os escotistas do Ramo Pioneiro: 1 vale-compra no valor de R$ 400 na Loja 
Escoteira Nacional. 

O sorteio será realizado por meio de sistema eletrônico e divulgado no dia 5 de julho de 
2017.   

 


