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Aplicação do método escoteiro na 
educação pública



Objetivos

• Pesquisar e aplicar as potencialidades dos princípios metodológicos do 
escotismo na educação formal;

• Conceituar a cidadania e seu respectivo exercício no movimento escoteiro e 
na escola, avaliando os impactos da aplicação e métodos do escotismo na 
educação do ensino regular;

• Avaliar dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos estudantes. 



Problematizando a aplicação do escotismo 
na escola pública



O escotismo e a escola pública: 
aproximações e distanciamentos 











Resultados da pesquisa no aspecto comportamental

• Equipe Vermelha ;
• Equipe Azul; 
• Equipe Amarela;
• Equipe Verde



Resultados nos aspectos conceituais 
EQUIPE AMARELA

ALUNO ASPECTO CONCEITUAL/RESPOSTA

GABRIEL
O aluno desenvolveu pouco e ainda não consegue formar corretamente uma 

frase.

JOÃO LUCAS O aluno já consegue ler e desenvolveu a escrita formando pequenas frases.

JHONATA
O aluno teve uma melhora significativa na escrita, desenvolvendo produção de 

texto.

HENZO
O aluno desenvolveu bastante, não conseguia formas palavras e agora já forma 

palavras e pequenos textos.

HÍCARO
O aluno no início já sabia formar palavras e frases, e com o passar dos meses 

conseguiu pequenos textos.

ANA CLARA DOS 

SANTOS

A aluna teve um grande avanço; anteriormente sabia formar apenas palavras, e 

hoje já consegue formar pequenos textos; essa aluna possui sérios problemas 

familiares.



EQUIPE AZUL

ALUNO ASPECTO CONCEITUAL/RESPOSTA

GABRIELY FEU
A aluna se desenvolveu bastante durante as aplicações das atividades, e conseguiu fazer 

textos mais completos.

ESTEVÃO
O aluno é aplicado; no início demonstrou dificuldade, mas ao longo dos meses se 

desenvolveu a ponto de fazer textos.

SOFIA FREIRE
A aluna tem dificuldades em formar frases completas, produz pequenos textos, pulando 

linhas em formato de versos. 

ANA JULIA
A aluna desenvolveu bastante porque já sabia formar palavras e pequenas frases e agora já 

produz textos.

JÚLIA A aluna sempre foi aplicada, demonstrando domínio em formar palavras, frases e textos.



EQUIPE VERMELHA

ALUNO ASPECTO CONCEITUAL/RESPOSTA

ANA CLARA PRADO
A aluna sempre foi aplicada quando o assunto é escrever, sabe as palavras, forma frases 

completas e consegue produzir pequenos textos.

GABRIELY BEATRIZ Aluna faltosa e com extrema dificuldade de aprendizado, não conseguiu desenvolver.

HENRIQUE O aluno já sabia formar frases e ao longo dos meses começou a produzir textos.

MATHEUS
O aluno ainda apresenta muita dificuldade em produzir texto, não consegue formar uma 

frase. 

RODRIGO O aluno já sabia formar frases, hoje consegue formar pequenos textos com dificuldade.

SOPHIA CITTY
A aluna no início sabia formar palavras mas não conseguia formar frases. Hoje a aluna já 

consegue produzir pequenos textos.



EQUIPE VERDE

ALUNO ASPECTO CONCEITUAL/RESPOSTA

BRENO
O aluno foi o que mais se desenvolveu durante as explicações das atividades; no início teve 

dificuldades na formação de frases, hoje o aluno produz pequenos textos.

IASMIM
A aluna também teve um desenvolvimento rápido na formação de frases e consequentemente na 

produção de textos.

LAVINIA

A aluna no início demonstrou que já sabia as palavras de forma correta, formava frases, ajudava 

os alunos com dificuldades e consegue produzir textos. Hoje é a que se destaca na leitura e 

compreensão dos textos.

AMILTON
Aluno com necessidades especiais, mas que conseguiu dentro do proposto avançar nos 

conhecimentos do alfabeto e da escrita. Poderia ter se desenvolvido, porém é um aluno faltoso.
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