Atividade para o Ramo: Lobinho, Escoteiro e Sênior

MOSTRA DE ESPECIALIDADES
Informações:
Duração: Variável (de 2 horas à 1 mês)
Local: Sala com TV ou Projetor, ou sala virtual de vídeo
Participantes: Sem limite mínimo ou máximo
Atividade: (x) ONLINE (x) PRESENCIAL

Materiais Necessários:
Quando desenvolvida presencialmente: o escotista deve garantir um local
que acomode confortavelmente os participantes e que ofereça aos
apresentadores, uma estrutura adequada, como mesas, TV ou projetor.
Quando desenvolvida em ambiente online: o escotista deve garantir uma
boa plataforma para vídeo chamadas e preparar, previamente, um material
oriente o uso dela.
O apresentador deverá produzir material adequado à aplicação de sua
palestra, workshop ou atividade prática.

Áreas de Desenvolvimento:
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes
áreas de desenvolvimento:
(x) AFETIVO ( ) CARÁTER (x) ESPIRITUAL (x) FÍSICO (x) INTELECTUAL (x)
SOCIAL

O que é?
A Mostra de Especialidades é uma excelente opção de atividade para
realização periódica, especialmente pensada para os Ramos Lobinho,
Escoteiro e Sênior, na qual o jovem assume a responsabilidade de
compartilhar, com os outros jovens, o conhecimento adquirido por conta
dos estudos/treinos/práticas de uma especialidade.
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Neste modelo de atividade, é o jovem que escolhe como irá realizar sua
palestra, workshop ou atividade prática, cabendo ao escotista atuar como
um facilitador para fornecer os meios e recursos necessários.
A Mostra de Especialidades pode fazer parte da programação de qualquer
seção e deve ser utilizada pelos escotistas como uma ferramenta de
aproximação dos jovens com as especialidades, na busca do
desenvolvimento destes, através da oferta de conteúdos e práticas
atraentes e variadas.

Objetivo
O objetivo da Mostra de Especialidades é oportunizar o espaço adequado
para o desenvolvimento dos jovens através do processo de conquista de
uma especialidade.

Desenvolvimento da Atividade
A realização de uma Mostra de Especialidades, bem organizada, pode gerar
resultados que vão além da conquista de especialidades pelos jovens.
Interesse dos jovens: Conhecer os interesses dos jovens de sua seção
permite a realização de uma Mostra de Especialidades realmente aderente
à necessidade de cada jovem e oportuniza a potencialização dos resultados
do ciclo de programa que você está aplicando.
Consulte os jovens de sua seção, buscando saber quais as especialidades
lhes
geram
maior
interesse
ou
quais
eles
já
estão
estudando/treinamento/praticando.
Requisitos: Avalie a situação de cada um dos seus jovens, individualmente,
buscando conhecer o nível de organização e preparo em que eles se
encontram para conquistar os itens da especialidade desejada. Lembre-se
de oferecer oportunidades para desenvolver o conhecimento, habilidade
ou prática que ainda lhes falta.
Alinhamento: É fundamental que os escotistas da seção façam um
alinhamento com os jovens, mapeando expectativas e debatendo a
mecânica que eles adotarão na hora de apresentar sua especialidade.
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Relacionamento entre as seções: Convide escotistas de outras seções, que
possuam formação, conhecimento ou prática sobre assuntos relacionados
às especialidades que interessem a seus jovens, para atuarem como
examinadores. Os jovens terão a oportunidade de construir ou manter o
vínculo com esse escotistas, e isso promoverá um ambiente ainda mais
fraterno na Unidade Escoteira.
O escotista que trabalha em uma agência de publicidade
pode ser o examinador dos itens da especialidade de
Propaganda e Marketing.
Relacionamento com os responsáveis: Convide os pais de jovens de
qualquer seção, que possuam formação, conhecimento ou prática sobre
assuntos relacionados às especialidades que interessem seus jovens, para
atuarem como examinadores. Os jovens se sentem bem ao ver seus
responsáveis participando das atividades da Unidade Escoteira, e essa
aproximação pode ser uma oportunidade de ingresso de novos voluntários.
A mãe que leciona uma escola de idiomas pode ser a
examinadora da especialidade de Línguas.
Relacionamento com a comunidade: Convide profissionais das mais
diversas áreas, tanto aqueles que pertencem aos círculos de amizade dos
membros da sua Unidade Escoteira como figuras públicas de sua
comunidade. O relacionamento da Unidade Escoteira com a comunidade é
importante em diversos aspectos, que vão do simples envolvimento e
exposição do trabalho desenvolvido pelo Escotismo até a realização ou
participação em ações e projetos mais amplos.
Convide o Comandante do Batalhão da Polícia Militar de sua
cidade para ser o examinador da especialidade de
Segurança Pública.
Realização periódica: Você pode realizar a Mostra de Especialidades a cada
novo ciclo, mantendo os jovens ávidos pela oportunidade de demonstrar a
aquisição de novos conhecimentos, habilidades ou técnicas e, dessa
maneira, contribuindo para a realização da proposta do Programa
Educativo.
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Dias alternativos: Uma opção bastante interessante é a oferta das
atividades vinculadas à Mostra de Especialidades em outros momentos,
diferentes do horário padrão das atividades. Considere a possibilidade de
promover um encontro para os jovens em outro dia da semana, ou num
outro horário do dia de atividade. Se sua criação de propósito tiver sido
bem feita, os jovens e suas famílias o apoiarão.
Material online: A internet é um grande repositório de conteúdo
interessante aos jovens. Portanto, é fundamental que se mantenha o
costume de procurar novos conteúdos, principalmente em canais de
streaming de vídeos. Mantenha-se em contato com os jovens, enviando a
eles todo e qualquer material útil ao seu estudo/treino/prática.
Modelo: Alterar o formato da Mostra de Especialidades é interessante para
que a atividade se mantenha atraente com o passar do tempo. Aqui
podemos citar algumas:
a. Base: Modelo feito através de bases, em que cada especialidade é
desenvolvida pelo jovem por um período mínimo de 30 minutos e, ao
final de cada rodada, os jovens mudam de base para que possam
participar do maior número possível de experiências.
b. Web Conferência: Modelo que pode ser desenvolvido pela Unidade
Escoteira ou Distrito, através de uma reunião virtual em que os jovens
realizam sua palestra, workshop ou atividade prática, mas com
melhor estrutura ou em ambiente mais propício, respeitando a média
de até 20 minutos ou de 3 a 4 itens por especialidade.

Dicas
1. Esta atividade não possui limite mínimo ou máximo de participantes,
porque, conforme a procura, o escotista pode estender o período da
atividade, distribuindo as diversas vídeos chamadas em diferentes
dias da semana ou em vários finais de semana.
2. Para que haja qualidade na transmissão, recomende que os
participantes conectem os computadores em cabos de rede,
evitando o uso da rede wireless, que possui menor velocidade ou
então, face a impossibilidade, sugira que eles se posicionem próximo
ao equipamento que fornece a rede sem fio.
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3. Para o ambiente online: treine a plataforma de vídeo chamada com
os escotistas primeiro e depois com os jovens que farão suas
apresentações.
4. O que não fazer numa Mostra de Especialidades
a. Decidir pelo jovem: O escotista não decide as especialidades
que o jovem deve conquistar, mas apenas oferece, com base
nas necessidades identificadas, em sua experiência como
educador e nos desejos manifestados, a oportunidade de
realização de um evento voltado às especialidades.
b. Repetição: A programação de cada Mostra de Especialidades
deve ser sempre diferente, oportunizando a todos os jovens o
contato com a maior gama possível de novos conhecimentos,
habilidades ou técnicas.

Colaboraram na elaboração dessa ficha
Criação de Mauro Lages com revisão da Equipe Nacional de Especialidades,
Leonardo Vieira, Elisa Góes e Leonardo Morgado.
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Mostra de Especialidades - Modelo Base
HORA

RESPONSÁVEL

EXAMINADOR

Cerimônia de Bandeira

Todos

-

14h15

Instruções iniciais + Troca de roupa

Seção

-

14h30

Round 1
Origami (Pré-Requisito)

Miguel (Pat. Corvo)

Eva (Vó Luiza)

Astronáutica

Gilberto (Pat. Urso)

João (Pai Ana)

Ivy (Tropa Sênior)

Igor (Tio Rita)

José (Tropa Escoteira)

Carlos (Escotista)

Origami (Pré-Requisito)

Miguel (Pat. Corvo)

Eva (Vó Luiza)

Astronáutica

Gilberto (Pat. Urso)

João (Pai Ana)

Ivy (Tropa Sênior)

Igor (Tio Rita)

José (Tropa Escoteira)

Carlos (Escotista)

Origami (Pré-Requisito)

Miguel (Pat. Corvo)

Eva (Vó Luiza)

Astronáutica

Gilberto (Pat. Urso)

João (Pai Ana)

Ivy (Tropa Sênior)

Igor (Tio Rita)

José (Tropa Escoteira)

Carlos (Escotista)

Origami (Pré-Requisito)

Miguel (Pat. Corvo)

Eva (Vó Luiza)

Astronáutica

Gilberto (Pat. Urso)

João (Pai Ana)

Ivy (Tropa Sênior)

Igor (Tio Rita)

José (Tropa Escoteira)

Carlos (Escotista)

Seção

-

Jovens Apresentadores

-

14h

ATIVIDADE

Animais Peçonhentos
Lenhador
15h
15h05

Troca de bases
Round 2

Animais Peçonhentos
Lenhador
15h35

Troca de bases

15h40

Round 3

Animais Peçonhentos
Lenhador
16h10

Lanche

16h20

Round 4

Animais Peçonhentos
Lenhador
16h50
17h

Fim das bases + Troca de roupa
Entrega de lembranças aos
examinadores
Cerimônia de Bandeira

Todos
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Mostra de Especialidades - Modelo Web Conferência
HORA
14h

ATIVIDADE
Cerimônia de Bandeira

RESPONSÁVEL

EXAMINADOR

Todos

-

Juliana (Pat. Tamoio)

Sgt. Xavier

Joca (Pat. Xavante)

Giba (Tr. Escoteira)

14h15

Primeiros Socorros

14h35

RPG

14h55

Comédia

Matheus (Pat. Guarani)

Joca (Curitiba CC)

15h15

Segurança Pública

Roberto (Pat. Guarani)

Cmdte. Natália

Leila (Pat. Ticuna)

Tulio (Acqua
Sports)

Jovens Apresentadores

-

15h35
15h55

Canoagem, Natação, Marinharia
Agradecimento aos examinadores
Cerimônia de Bandeira

Todos
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