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O que é a insígnia do Aprender?

 Os escoteiros são pessoas que se caracterizam por serem 

organizadas, responsáveis e interessadas em aprender coisas novas.

 Um dos princípios do Escotismo fala sobre o dever para 

consigo próprio, isso quer dizer que o escoteiro é responsável pelo seu 

autodesenvolvimento, estando sempre alerta para as oportunidades de 

aprender algo novo e de se tornar uma pessoa cada vez melhor.

 Mas porque o dever para consigo próprio é tão importante?

 Da mesma forma que cuidamos para manter uma boa saúde tendo 

uma alimentação saúdavel e balanceada, praticando esportes e atividades 

físicas, também, por meio do autoconhecimento, exercitamos nossa 

criatividade, capacidade de consolidar conhecimentos já adquiridos e novos 

conceitos, assim como as diferentes formas de pensar e aprender.

 Além disso é muito importante que sejamos disciplinado nos 

estudos, para que possamos solucionar problemas de forma eficiente e 

criativa, além de atuar mais efetivamente na sociedade.



4

 A Insígnia do Aprender tem justamente o objetivo de despertar em 

você o interesse, a organização, a disciplina para organizar o seu tempo e 

utilizá-lo de forma eficiente, para que possa estudar de maneira adequada, 

consolidar conhecimentos, proporcionando diferentes formas de pensar e 

aprender. É uma excelente oportunidade para você se desenvolver e fazer a 

diferença!

“Não se contentar com o que, mas conseguir

descobrir o porquê e como.”

Baden-Powell

 Mãos a obra! Nas próximas páginas daremos algumas dicas para 

você conquistar a Insígnia do Aprender.

Atividades da Insígnia do Aprender

 A Insígnia do Aprender é dividida em três partes e para conquista-la 

você deverá realizar as seguintes atividades:

Aprendendo a Aprender

a) Manter seu local e materiais de estudo organizados e possuir uma agenda 

semanal para estudar, realizar as tarefas escolares e leitura de livros.

Realizado em:  /  /

b) Elaborar um calendário contendo as atividades escolares, como eventos, 

provas, atividades extraclasses, etc., bem como os eventos de sua atividade 

escoteira.

Realizado em:  /  /

c) Saber fazer anotações e resumos das aulas, apresentando as anotações, 

destaques de texto ou resumos existentes em seus livros e/ou cadernos 
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escolares. Utilizando suas anotações, explicar ao escotista pelo menos dois 

conteúdos aprendidos em sala de aula.

Realizado em:  /  /

Aprendendo com os outros

a) Participar, como escoteiro, de pelo menos uma edição do Projeto Educação 

Escoteira ou de outra atividade em conjunto com escolas realizada pela sua 

patrulha, tropa ou grupo escoteiro.

Realizado em:  /  /

b) Preparar um cartaz, folder ou outro material similar sobre um dos seguintes 

temas: bullying, organização de local de estudo, bons hábitos de estudo ou 

outro tema relacionado a educação.

Realizado em:  /  /

c) Preparar e aplicar para sua patrulha ou tropa um jogo ou técnica escoteira 

relacionando-o a uma das matérias estudadas na escola.

Realizado em:  /  /

Atitude para aprender e ensinar

a) Participar de um grupo de estudo ou trabalho em grupo sobre determinada 

matéria.

Realizado em:  /  /

b) Realizar uma reflexão pessoal sobre seu ambiente escolar, analisando os 

pontos positivos e pontos que podem ser melhorados. A reflexão deverá ser 

compartilhada com pelo menos um de seus professores.

Realizado em:  /  /
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Pessoas que fizeram a diferença

MARIA MONTESSORI

 Maria Montessori nasceu em Chiaravalle - Itália, gostava de 

matérias como biologia e matemática. Cursou medicina, tornando-se 

uma das primeiras mulheres a ser médica em seu país. Começou a 

trabalhar com crianças que apresentavam necessidades especiais. 

Interessada em entender os mecanismos da aprendizagem infantil, 

graduou-se em pedagogia, psicologia, e criou o seu primeiro espaço 

educacional para as crianças chamado Casa dei Bambini (Casa das 

Crianças).

 Pioneira no campo pedagógico, o trabalho com as crianças a 

ajudou a criar o Método Montessori de aprendizagem, que propõe a 

autoeducação, tendo a criança como protagonista no seu aprendizado, 

e o professor não como fonte de conhecimento, mas como facilitador 

que observa e ajuda na construção do conhecimento, tornando uma 

conquista da criança, se forem dadas as condições para tal.

Fonte

https://novaescola.org.br/conteudo/459/medica-valorizou-aluno 
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Aprendendo a aprender

Manter seu local e materiais de estudo organizados e possuir uma 

agenda semanal para estudar, realizar as tarefas escolares e

leitura de livros.

 Que tal uma vez por semana limpar seu local de estudos e organizar 

os materiais? Uma boa ideia é montar uma agenda de estudos semanais!

 Você sabe como montar um bom local de estudo? Separamos 5 

dicas fáceis para você!

1) Encontre uma boa mesa e uma cadeira. Você precisa estar confortável, 

mas não a ponto de perder o foco ou adormecer (a sua cama não é a 

melhor opção para o dever de casa, quem diria!)

2) Tenha uma boa iluminação. Uma área de estudo muito escura não 

somente incentivará o cochilo, como também pode aumentar a fadiga 

visual, o que pode atrapalhar qualquer sessão de estudo. Iluminações 

duras, como no caso de lâmpadas fluorescentes, também podem ser 

ruins para os olhos. Use uma luminária de mesa para concentrar a luz em 

seu espaço de estudo e uma lâmpada superior, para iluminar a área.

3) Reúna os materiais. É importante que você tenha todos os materiais 

necessários para o estudo à mão para evitar perder tempo na busca por 

uma régua ou grafites de lapiseira.

4) Desapegue-se do celular. É difícil ignorar a atração do celular durante os 

estudos. O smartphone moderno talvez seja a mais elevada ferramenta 

já inventada e, talvez, a maior distração. Deixe-o longe enquanto você 

estuda, ou acabará navegando pelo Facebook ou enviando mensagens 

para amigos sem sequer notar que usou o celular. Ah! Essa dica vale para 

os vídeo games também, certo?
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5) Deixe água e pequenos lanches à mão. Encha uma garrafa com 

água e a mantenha ao seu lado durante toda a sessão de estudos. A 

água alivia a ansiedade, oxigena e desperta o cérebro: pode usar e 

abusar. A comida também tem um papel fundamental: deixe um prato 

com pequenos lanches (saudáveis!) ao seu lado, como barra de cereais 

ou frutas, e vá comendo aos poucos. Eles ajudam a manter os níveis 

de açúcar regulados para o cérebro não ficar cansado ou com pouca 

energia, e você ainda evita perder sua concentração tendo que ficar indo 

à cozinha procurar algo para comer sempre que tiver fome.

Fonte

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Local-de-Estudo

 Local organizado para estudar! E agora? Vamos montar uma agenda 

de estudos semanal?

 Nela vamos colocar as tarefas escolares, trabalhos, livros que está 

lendo e estimar o tempo para cada atividade. O tempo total recomendado 

para estudos diários é de cerca de duas horas.
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Minha semana

Segunda Terça Quarta

Quinta Sexta Sábado

Domingo
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Elaborar um calendário contendo as atividades escolares, como

eventos, provas, atividades extraclasses, etc., bem como os

eventos de sua atividade escoteira.

 Que tal elaborar um calendário mensal que contenha as atividades 

escolares e os eventos, tais como: dia das mães, dia dos pais, festa junina, 

data das provas agendadas, entrega de trabalhos, reunião de grupo de 

estudos. Será bem legal incluir também as atividades extraclasse como: 

aulas de reforço escolar, aulas de línguas, balé, judó, esportes como vôlei, 

basquete, futebol, etc. Você também pode incluir as atividades escoteiras, 

como reunão de corte de honra, conselho de patrulha, atividades externas 

(acampamento, visita a outro grupo escoteiro, atividades de patrulha, 

conquista de especialidade, atividade em sede).

Dê uma olhada no modelo a seguir e mãos à obra!
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Saber fazer anotações e resumos das aulas, apresentando as

anotações, destaques de texto ou resumos existentes em seus livros

e/ou cadernos escolares. Utilizando suas anotações, explicar ao

escotista pelo menos dois conteúdos aprendidos em sala de aula.

 Quando for revisar o conteúdo aprendido em aula e nos livros 

didáticos, experimente fazer algumas anotações, marcações de destaque 

e resumos separados. Isso vai te ajudar a memorizar de forma mais fácil o 

conteúdo, e facilita na hora de estudar para alguma prova. Inclusive pode 

marcar com seu chefe para mostrar o conteúdo aprendido explicando 

atraves das suas anotações e resumos.

DICA: Evite marcar o texto durante a leitura. Isso certamente fará com que 

você sublinhe trechos em excesso, destacando informações não essenciais. 

Se você estiver lendo uma parte do texto que julga ser inteiramente 

importante, faça apenas uma marcação ao lado para indicar que aquilo deve 

ser guardado. Em seguida, destaque/sublinhe apenas as palavras-chave.
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Pessoas que fizeram a diferença

PAULO FREIRE

 Paulo Freire nasceu na cidade de Recife, formou-se em Direito 

mas não exerceu a profissão, preferiu lecionar. Com suas ideias 

pedagógicas, somadas com suas habilidades de escritor, ele criou um 

método de ensino próprio, com o qual alfabetizou 300 adultos em 

aproximadamente um mês. Autor de muitos livros, o mais famoso é 

Pedagogia do Oprimido, que contém boa parte do conjunto da sua 

obra.
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 Era contrário ao modelo de educação no qual os alunos recebem 

a informação pronta, o que chamou de conceito “bancário de 

educação”, onde os alunos são vistos como uma conta vazia e os 

professores têm a tarefa de depositar conhecimento. Freire acreditava 

que o educando vai à escola levando uma bagagem cultural que não 

é melhor ou pior que a do professor, e junto com o educador eles irão 

construir o caminho do conhecimento. Mas para dar certo é necessário 

criar um ambiente de respeito, democrático e afetivo que garanta a 

possibilidade de expressar-se.

 No governo do João Goulart foi responsável pelo Plano Nacional 

de Alfabetização, e por criar o Movimento de Alfabetização de Jovens 

e Adultos que até hoje é muito utilizado nos municípios do Brasil com 

a nomenclatura (EJA – Ensino de Jovens e Adultos), a valorização da 

cultura dos alunos é um ponto chave no seu método de ensino.

 Por conta da sua história com o magistério, Freire foi reconhecido 

nacionalmente e internacionalmente.

Fonte

https://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-

consciencia
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Participar, como escoteiro, de pelo menos uma edição do Projeto 

Educação Escoteira ou de outra atividade em conjunto com escolas 

realizada pela sua patrulha, tropa ou grupo escoteiro.

Você já ouviu falar em EducAÇÃO Escoteira?

 EducAÇÃO Escoteira é uma atividade realizada normalmente no 

mês de maio de cada ano, quando todos os grupos escoteiros do Brasil, 

cada um em sua comunidade, desenvolvem atividades relacionadas ao 

tema anual. Essa atividade inclusive faz parte da sua progressão pessoal, 

então aproveite a oportunidade!

 As edições passadas já tiveram como tema: “Desenvolvimento 

Sustentável”, sobre a preservação do meio ambiente e promoção da saúde; 

“Educação para a Vida!”, incentivando a refletir-se em todas as dimensões 

dos jovens, ajudando-os a evoluir e crecer como pessoas.

 O EducAÇÃO tem se revelado um grande sucesso, pois tem grande 

impacto social, beneficiando tanto os associados e especialmente os 

estudantes em todo o país.
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 As ações da EducAÇÃO Escoteira nos mostram que dá certo 

trabalhar em conjunto com as escolas, pois o Movimento Escoteiro possui 

uma história centenária em proporcionar experiências educativas de forma 

divertida e interessante às crianças, adolescentes e jovens.

 Então, se você anda não participou dessa importante atividade 

nacional, mobilize sua patrulha e tropa e participe!

Preparar um cartaz, folder ou outro material similar sobre um dos 

seguintes temas: bullying, organização de local de estudo, bons

hábitos de estudo ou outro tema relacionado a educação.

 Ajudar o próximo é muito legal e nos deixa felizes certo?! Além de 

fazer parte da nossa lei.  Então que tal fazer uma apresentação com cartaz, 

folder ou outro material compartilhando com a tropa ou patrulha as suas 

boas práticas? Os temas sugeridos para esta atividade são:
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1) Bons hábitos de estudos (tempo de estudo diário, agenda de estudos 

semanal e mensal, como você faz seus resumos e anotações etc.);

2) Organização do local de estudos (como você escolheu, como foi fazer 

a organização e limpeza, os materiais que devem estar disponíveis neste 

local, etc.);

3) Bullying (quais as características, porque o bullying é tão prejudicial, 

quais as consequências, etc.);

4) Temas relacionados a educação (principais desafios da educação em 

nosso país, novas técnicas de ensino-aprendizagem, etc.).

 A lista acima é só uma sugestão. Você também pode negociar com 

o seu chefe outro tema, que seja de seu interesse.

Preparar e aplicar para sua patrulha ou tropa um jogo ou técnica

escoteira relacionando-o a uma das matérias estudadas na escola. 

 Na escola aprendemos muitas coisas importantes e legais. Dentre 

as matérias que costumamos estudar, algumas delas se relacionam as 

ciências, que explicam a relação do homem com o planeta terra, os seres 

vivos, reações químicas, fenômenos físicos, entre muitas coisas. Você já 

pensou quantos jogos podemos criar usando as matérias que estudamos 

na escola?

 Abaixo apresentamos alguns exemplos de jogos:

Torta na cara: É basicamente um jogo de perguntas e respostas. Quem 

não responder corretamente leva uma tortada no rosto. Da para fazer 

perguntas utilizando todas as disciplinas, ou escolher uma matéria e fazer 

as perguntas. Esse jogo é diversão garantida!

Jogo dos Sentidos: É um jogo que precisa de preparação previa. Você vai 

precisar de algumas caixas pretas, que escondam completamente o seu 
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conteúdo. Em uma caixa você deve colocar objetos para que a pessoa, 

utilizando o tato, tente identifica-los. Em outra caixa você pode colocar 

objetos para que a pessoa identifique-os utilizando o olfato, com os 

olhos vendados. Ainda com os olhos vendados, na próxima caixa, você 

pode colocar objetos para serem adivinhados pelo paladar. Você também 

pode, num ambiente fechado, colocar um vídeo sem som e pedir para que 

os participantes identifiquem o que está acontecendo na cena projetada.

 Gostou destas sugestões?

 Não esqueça que você pode criar seus próprios jogos! Vamos lá, 

use a sua criatividade!!

 E no seu grupo escoteiro, você já aprendeu alguma coisa muito legal 

que dê para fazer na escola? Sim?

 Então fale com seu professor sobre o que você aprendeu no 

Escotismo e que seja aplicável em alguma matéria que você tenha aprendido 

na escola! Que tal sugerir a ele que deixe você demonstrar aos seus colegas 

de classe? Todos poderiam aprender de forma muito divertida, além de 

divulgar o Movimento Escoteiro.

Participar de um grupo de estudo ou trabalho em grupo sobre 

determinada matéria.

 Estudar sozinho é bom, mas quando encontramos amigos que tem 

os mesmos interesses é melhor ainda, certo?

 Que tal criar um grupo de estudos com mais 2 ou 3 amigos? A ideia é 

que todos se ajudem, como por exemplo: eu sou muito bom em matemática, 

posso ensinar meus amigos e ajudá-los com os exercícios. Tenho um amigo 

que é muito bom em português e vai nós ajudar a entender a matéria e a 

fazer os exercícios. Legal né?! Vocês podem combinar de se reunirem uma 

vez por semana, na casa de alguem do grupo ou na biblioteca do colégio. 

Estes encontros devem ser objetivos e o tempo destinado aos estudos pode 

ser de até duas horas, depois disso podem relaxar e aproveitar o dia.
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 Estudar vai ficar mais fácil e divertido, vamos ver os resultados nas 

notas das avaliações, bora fazer?

Realizar uma reflexão pessoal sobre seu ambiente escolar, analisando

os pontos positivos e pontos que podem ser melhorados. A reflexão 

deverá ser compartilhada com pelo menos um de seus professores.

 Uma boa conversa sempre faz bem, nos ajuda é ver as coisas de 

uma forma mais fácil, nos trás novas ideias, podemos ajudar alguém e 

receber ajuda também.
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 Pense na sua vida escolar, nas aulas que você mais gosta e nas aulas 

que tem dificuldade, anote num caderno listando seus pontos positivos, o 

que você tem dificuldade e os pontos que precisa melhorar, na sequencia 

pense em o que pode fazer para ser um aluno melhor. Após fazer essa lista, 

vá conversar com seus professores, fale da sua vida na escola, mostre a lista 

com os pontos listados e explique como você chegou nela. Acredito que eles 

irão te dar ótimos conselhos.

Pessoas que fizeram a diferença

MALALA YOUSAFZAI

 Malala é uma garota paquistanesa que sofreu com a perda do 

direito de estudar e ir para a escola por ser menina, imposta pelo 

governo talibã que dominou o local onde morava, no Vale do Swat. 
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 Malala denunciou essa situação em um blog anônimo e, em 

2012, quase foi morta no caminho para a escola, atingida por um 

atirador talibã. Ele entrou no ônibus escolar onde ela e suas amigas 

estavam e disparou contra a garota.

 Apesar de ter ficado entre a vida e a morte, Malala sobreviveu 

para contar sua história e continuar lutando pelo direito à educação, 

sendo a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, em 

2014.

“Por que os países que chamamos de fortes são tão poderosos 

criando guerras, mas tão fracos para alcançar a paz? Por que dar 

armas é tão fácil, mas dar livros tão difícil? Por que construir

tanques é tão fácil, mas construir edifícios é tão difícil?”

(Malala Yousafzay)

Fonte

https://www.facebook.com/varaldootilio/posts




