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Os anjos trabalham harmonicamente. Perfeita ordem caracteriza todos os seus 

movimentos. Quanto mais aproximadamente imitarmos a harmonia e ordem do exército 

angelical, tanto maior êxito terão os esforços desses anjos em nosso favor. Se não 

virmos necessidade de ação harmônica, e formos desordenados, indisciplinados e 

desorganizados em nossa maneira de agir, os anjos que são perfeitamente organizados 

e se movem em perfeita ordem, não poderão com êxito trabalhar por nós. Afastar-se-ão 

pesarosos, pois não estão autorizados a abençoar a confusão, distração e 

desorganização. Todos os que desejarem a cooperação dos mensageiros celestiais, 

devem trabalhar em harmonia com eles. Os que receberam a unção do Céu, em todos 

os seus esforços praticarão a ordem, a disciplina e unidade de ação, e então os anjos de 

Deus poderão cooperar com eles. Mas nunca, jamais esses mensageiros celestes 

sancionarão a irregularidade, a desorganização e a desordem. Todos estes males são o 

resultado dos esforços de Satanás para enfraquecer-nos as forças, destruir-nos a 

coragem e evitar a ação bem-sucedida. 

Vida e ensinos, p. 201, 202. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

 

 

7h45min - entrega dos materiais e momentos de louvor 

8h00min - abertura/devocional 

8h15min - didática/psicopedagogia infantoadolescente 

10h15min - intervalo 

10h25min - prática em instrução I 

12h15min - almoço 

14h00min - prática em instrução II 

16h00min - intervalo 

16h15min - enriquecimento espiritual 

17h45min - encerramento 

18h00min - término 
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DIDÁTICA 
 

Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e 

já vencestes o maligno.1 João 2:14 

 

 

PLANO DE AULA 

 

Elementos essenciais do plano de aula e perguntas que devo fazer ao 

planejar: 

 

Clientela Para quem vou ensinar? Quem é esse aluno/desbravador? 
Qual sua faixa de idade?  

Tema Já é determinado. 
Objetivos O que pretendo alcançar? Quais são meus objetivos para esta 

aula específica? 
Introdução Qual a melhor maneira de introduzir esta aula? Quais os 

recursos que utilizarei para motivar esse desbravador à 
aprendizagem?  

Metodologia Qual/quais a(s) metodologia(s) que utilizarei? Qual a estratégia 
de trabalho que utilizarei para alcançar meus objetivos? Quais 
as técnicas mais apropriadas? 

Duração/tempo Em quanto tempo? Em que prazo executarei as diversas fases 
dessa instrução? Quanto tempo gastarei na introdução da aula? 
E no desenvolvimento? E na conclusão? 

Desenvolvimento Como posso transmitir o conteúdo desta lição de maneira 
atraente e interessante? O que fazer e como fazer? Como 
realizar a mediação, trazendo significado e aplicabilidade ao 
conhecimento? Como irei desenvolver o tema escolhido: 
propondo atividades, brincadeiras, jogos, diálogo? Como e 
quando irei utilizar os recursos escolhidos?  

Conclusão Qual atividade promoverá o feedback da aprendizagem? Em 
quais situações o desbravador pode utilizar o conhecimento 
adquirido? Que tipo de aplicação seria mais eficiente nesta 
aula? Como concluir essa lição eficazmente a ponto de suscitar 
no meu aluno o desejo de retornar à classe na reunião 
seguinte?  

Avaliação Como avaliar o que foi alcançado? Quais instrumentos de 
avaliação utilizarei? Em que período do processo de ensino 
deverei avaliar? No início? No meio? No final? Ou em todos? 
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METODOLOGIA DO ENSINO – SUGESTÕES 

 

 

De acordo com VILARINHO (1985, p. 52) os métodos de ensino apresentam 

três modalidades básicas: 

 

 Métodos de ensino individualizado: a ênfase está na necessidade de se 

atender às diferenças individuais, como por exemplo: ritmo de trabalho, 

interesses, necessidades, aptidões, etc., predominando o estudo e a 

pesquisa, o contato entre os alunos é acidental.  

 Métodos de ensino socializado: o objetivo principal é o trabalho de grupo, com 

vistas à interação social e mental proveniente dessa modalidade de tarefa. A 

preocupação máxima é a integração do educando ao meio social e a troca de 

experiências significativas em níveis cognitivos e afetivos.  

 Métodos de ensino sócio-individualizado: procura equilibrar a ação grupal e o 

esforço individual, no sentido de promover a adaptação do ensino ao 

educando. 

 

Nesse blog, você encontrará sugestões de, as quais poderá adaptá-las ao 

seu planejamento: 

 Métodos e técnicas de ensino: 

o http://gmagela.wordpress.com/tecnicas-de-ensino/ 

 Atividades lúdicas: 

o http://vidadeprofa.blogspot.com.br/2011/04/atividadesludicas-vivencias-

para-o.html 

 Jogos cooperativos:  

o http://educrianca.blogspot.com.br/2011/01/jogos-cooperativos.html 

 

 

SUGESTÕES 

 

 

 Objetivo: Jogos para auxiliar a fixar o conteúdo desenvolvido. 

 

Pescaria (2 a 4 jogadores) 

Material Necessário: Peixinhos em EVA, vara de pesca com imã na frente. 

Jeito de fazer e de jogar: Confeccionar vários peixinhos, escrever ou colar 

perguntas e/ou frases atrás desses peixes. Em cima dos peixes, colar um imã. 

Colocar, na ponta da vara de pescar, um imã. Os peixes são espalhadas no chão. 

Uma desbravador de cada vez, pesca um desses peixes e faz o que se pede atrás 

das fichas. Nos peixes que contém perguntas, deverá apenas ler e responder a 

pergunta. Nos peixes que contém uma figura, para análise deve escrever o nome da 

mesma em um quadro ou explicar o que ocorre na cena. Nos peixes que contém 

http://gmagela.wordpress.com/tecnicas-de-ensino/
http://vidadeprofa.blogspot.com.br/2011/04/atividadesludicas-vivencias-para-o.html
http://vidadeprofa.blogspot.com.br/2011/04/atividadesludicas-vivencias-para-o.html
http://educrianca.blogspot.com.br/2011/01/jogos-cooperativos.html
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frases, também deve lê-la. E nos peixes que contém prendas, deverá executá-las. A 

pescaria termina quando todas os peixes forem pescados. 

 

Jogos dos sete (variável) erros 

Fornecer figuras/cenas para comparação e análise, de acordo com o 

conteúdo estudado, observando elementos como certo e errado, ausência/presença 

de itens ou características importantes. 

 

Massa de modelar 

Construir cenários ou modelos, de acordo com o estudado com massa de 

modelar. 

Receita de massa caseira: 

Use esta receita para fazer massinha colorida de longa durabilidade, se 

conservada em um recipiente hermeticamente fechado (qualquer recipiente selado 

que bloqueia a entrada de ar) e/ou na geladeira. 
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Brincando e Aprendendo 

Material Necessário: Papel cartão, EVA ou restos de papéis coloridos, 

tesoura, cola, dois marcadores, perguntas impressas abordando o conteúdo 

estudado. 

Jeito de fazer e de jogar: Confeccionar um tabuleiro (30x10 cm) com o papel 

cartão. Com o eva ou papel colorido, fazer uma trilha. Confeccionar outro tabuleiro 

(21x10 cm), dividir esse tabuleiro em 11 partes. Em cada parte colar ou escrever as 

as perguntas impressas. Confeccionar fichas (7x5 cm) também em papel cartão. 

Escrever as respostas. 

Cada participante receberá um tabuleiro com a trilha e um tabuleiro contendo 

as respostas impressas e dois marcadores. O leitor (aqui sendo o instrutor) 

embaralha as fichas e as coloca virada com a face para baixo. O leitor pega a 

primeira ficha e lê em voz alta para os demais participantes. Assim que o leitor disser 

a palavra ou pergunta, os demais jogadores deverão colocar o marcador no espaço, 

que corresponde a resposta/pergunta correta. Assim que todos derem o seu palpite, 

é hora de conferir a resposta. O leitor então diz aos jogadores a opção correta. 

Quem marcou a alternativa correta, avança uma casa no outro tabuleiro, quem 

marcou a alternativa errada, deve voltar uma casa. O jogo prossegue até alguém 

andar todas as casas do tabuleiro. O papel de leitor pode ser alternado entre os 

jogadores.  

 

 Objetivo: Refletir sobre comportamento e conflitos e encontrar soluções 

alternativas para determinadas situações. 

 

 Desenvolver dramatizações ou encenações com comportamentos e conflitos 

com maior ocorrência, com uma solução ou forma mais adequada de se 

comportar, diante de uma situação, com roteiro desenvolvido pelos 

desbravadores. Após a apresentação da dupla, trio ou individual, solicitar ao 

grupo, que proponha outra maneira de solucionar o conflito ou problema.  

 Apresentar noticias e/ou vídeos para discussão/debate de situações comuns 

a sua realidade. 

 

 Objetivo: Favorecer o cumprimento de regras. 

 

 No primeiro encontro (preferencialmente) com a unidade, estabelecer os 

“combinados” ou as regras para melhor funcionamento das atividades. Será 

elaborado pelos desbravadores com os comportamentos e atitudes esperados 

de cada componente da classe ou unidade. Estas deverão ser transcritas 

para um cartaz, com letras bem legíveis que será fixado em um ponto visível 

da sala. Se necessário, recordar as regras com os alunos (com participação 

deles na revisão) a cada reunião, em seu inicio. 
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 Compartilhar histórias comuns ao contexto vivenciado, ressaltando 

comportamentos e atitudes desejáveis para servir-lhes de inspiração e 

modelo. Lembre-se: histórias bem contadas agradam a todos!  
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CLASSES 
 

“As crianças devem ser treinadas para se tornarem missionárias; devem ser 

ajudadas a compreender o que devem fazer para serem salvas”. (Ellen White, 

Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, p. 168). E a melhor preparação é o 

“desenvolvimento harmonioso das forças físicas, mentais e espirituais. Ele prepara o 

estudante para a alegria de servir neste mundo, e para a suprema alegria do mais 

amplo serviço no mundo por vir”. (Ellen White, Educação, p. 13). 

 

Existem 12 classes para os desbravadores, agrupadas em regulares e 

avançadas, da seguinte maneira: 

 

 Classes Regulares: Amigo (10 anos – azul), Companheiro (11 anos – 

vermelho), Pesquisador (12 anos – verde), Pioneiro (13 anos – cinza), 

Excursionista (14 anos – roxo) e Guia (15 anos – amarelo). 

 

 Classes Avançadas: Amigo da Natureza, Companheiro de Excursionismo, 

Pesquisador de Campo e Bosque, Pioneiro de Novas Fronteiras, 

Excursionista na Mata e Guia de Exploração (seguindo a idade da classe 

Regular correspondente). 

 

Classe Regular Classe Avançada Idade Cor 

Amigo Amigo da Natureza 10 anos Azul 

Companheiro Companheiro de Excursionismo 11 anos Vermelho 

Pesquisador Pesquisador de Campo e Bosque 12 anos Verde 

Pioneiro Pioneiro de Novas Fronteiras 13 anos Cinza 

Excursionista Excursionista na Mata 14 anos Roxo 

Guia Guia de Exploração 15 anos Amarelo 

 

Cada classe foi planejada e preparada para uma faixa etária, levando-se em 

conta o grau de desenvolvimento físico, intelectual e espiritual do juvenil. Assim tem-

se, em síntese: 

 

 Amigo e Amigo da Natureza: Jesus no Antigo Testamento, testemunho, 

princípios de saúde, trabalho para Deus. 

 Companheiro e Companheiro de Excursionismo: Jesus no Novo 

Testamento, males do cigarro e outras drogas, testemunho, o que Deus 

espera deles. 

 Pesquisador e Pesquisador de Campo e Bosque: Jesus nos evangelhos, 

prevenir o uso de álcool e drogas, testemunho, o que podem fazer para Deus. 

 Pioneiro e Pioneiro de Novas Fronteiras: Relacionamento com Jesus, 

criacionismo, mente e corpo de Deus, fazer sua parte no trabalho de Deus. 
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 Excursionista e Excursionista na Mata: doutrinas (sábado, Espírito Santo e 

volta de Jesus), voto de abstinência (cigarro, álcool e drogas), forte 

envolvimento com a natureza, como ser útil à sociedade. 

 Guia e Guia de Exploração: doutrinas (santuário, mordomia, discipulado); 

ser temperante; cada um tem dons, talentos e habilidades dados por Deus; 

desenvolver habilidades de liderança. 

 

 

INSTRUÇÃO 

 

 

Em todas as reuniões do Clube deve haver um momento específico para a 

instrução das classes. É necessário um período de aproximadamente 50 minutos 

para isso. A instrução não deve ser feita no cantinho da unidade. O conselheiro pode 

auxiliar o desbravador a concluir um ou outro requisito no momento do cantinho. Em 

relação às classes, a função do conselheiro é acompanhar e motivar os 

desbravadores, quem é responsável pelo ensino dos requisitos é o instrutor.  

O instrutor de classes é um membro da direção do Clube que atua 

diretamente com os conselheiros e diretores associados. Os diretores associados 

são os responsáveis por acompanhar, dar suporte e avaliar o seu trabalho.  

Em geral o trabalho do instrutor é ser responsável por uma classe específica, 

sendo que não necessariamente ele precisa dar a instrução de todos os requisitos. 

Sempre que achar conveniente ele pode pedir a alguém para fazê-lo, mas ele é o 

responsável por garantir que todos os requisitos sejam ensinados.  

Assim, sendo ele ou um convidado que deu a instrução, é função do instrutor 

assumir a responsabilidade de avaliar o garoto e dizer se ele cumpriu o exigido 

satisfatoriamente ou não.  
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O contato que o instrutor tem com os desbravadores geralmente é apenas na 

hora da instrução, sendo que muitas vezes ele nem sabe muito bem o que está 

acontecendo com cada um. Por isso, para um melhor rendimento das classes, ele 

deve estar muito próximo dos conselheiros dos seus meninos, para saber lidar com 

algum eventual problema que esteja acontecendo.  

É função do Clube oferecer instrução das classes para todos os seus 

desbravadores, de acordo com a faixa etária de cada um deles. Para um bom 

aproveitamento, é necessário se trabalhar com turmas pequenas, de até 8 

desbravadores, de forma que o instrutor possa dar atenção a todas os juvenis.  

O Clube deve oferecer um local apropriado para o momento de instrução, seja 

em ambiente fechado ou ao ar livre. O ideal é que tenha mesas e cadeiras 

disponíveis para cada um dos desbravadores e recursos visuais adequados: quadro-

negro, cartazes, apresentações usando computador, pois é muito difícil prender a 

atenção do desbravador sentando em círculo, com o papel no colo ou apoiado no 

chão e o instrutor apenas falando ou ditando algo.  

 

 
 

 
 

Mais um lembrete importante, “exemplos são motivadores, ordens não”. 

Direção que não se investe não tem moral para motivar seus desbravadores. 

 

 

PLANEJAMENTO DO CURRÍCULO 

 

 

É função do Clube ensinar todos os requisitos das classes regulares e 

avançadas durante o ano. O Clube deve fazer um cuidadoso planejamento de forma 

que, ao final do ano, todos os requisitos tenham sido ensinados. Para isso, o 

instrutor deve montar um cronograma de todas as instruções que vai ministrar ao 

longo do ano, de forma que tudo esteja concluído até o dia da investidura. O 

planejamento deve estar pronto, pelo menos, duas semanas antes de o Clube 

começar as atividades.  

O primeiro passo para se montar o planejamento é pegar o calendário anual 

do Clube para saber todos os eventos e programações especiais que o Clube vai 
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participar. A partir daí, verifica-se quantos e quais são os dias que estarão 

disponíveis para ministrar os requisitos. Ele deve ter o cuidado para que o seu 

calendário não choque com programas estabelecidos pelo Clube, da mesma forma, 

deve observar as atividades do Clube para aproveitar alguma instrução específica.  

De posse dessas informações, ele deve, primeiramente, distribuir os 

requisitos de acordo com os eventos e atividades especiais. Por exemplo, haverá um 

acampamento em junho, então deve-se marcar para essa data todos os requisitos 

que precisam ser concluídos em um acampamento.  

Depois de marcar as instruções de acordo com as datas especiais, o instrutor 

distribui os demais requisitos de acordo com as reuniões regulares do Clube. 

Algumas instruções precisam de mais de uma reunião para serem cumpridas, por 

isso é necessário que o instrutor já tenha definido a sua metodologia de ensino, para 

que seu planejamento seja exequível.  

Com o calendário em mãos, é necessário fazer o planejamento propriamente 

dito. Para cada requisito do cartão é necessário descrever os seguintes pontos:  

 

 
 

Por exemplo: 

 

Requisito (Pioneiro) Estudo da Natureza: 1 – Estudar a história do 

dilúvio e o processo de fossilização. 

Nº aulas 2 (1 para o estudo do dilúvio e 1 para o estudo dos fósseis) 

Materiais Bíblia, internet, livros, televisão e aparelho de DVD ou 

computador e projetor, caderno, caneta, lápis, giz, quadro-negro. 

Metodologia Pesquisa individual, em casa; discussão em classe; 

apresentação de filmes e/ou documentários; imagens de fósseis 

ou visita a um museu. 

Avaliação Verificação da pesquisa, participação na discussão e avaliação 

oral. 

 

Requisito 

Quantidade de aulas necessárias 

Materiais 

Metodologia 

Método de avaliação 



 

 

13 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

Na primeira reunião regular do ano o desbravador deve receber o seu cartão 

de classe. Isso é necessário para que ele entenda que as classes são parte 

importante do programa do Clube e que, para participar, ele deve cumpri-la. Ter o 

cartão em mãos motiva o desbravador a fazer as atividades.  

O primeiro aspecto a ser observado na hora de fazer o plano de ensino de 

cada requisito é o nível de desenvolvimento físico, intelectual e espiritual do 

desbravador. Cada juvenil tem um ritmo de aprendizagem, que deve ser constatado 

e respeitado pelo instrutor. Na tarefa de detectar a realidade do desbravador, o 

instrutor deve ser auxiliado pelo conselheiro, pois esse já conhece melhor o 

desbravador, tendo visitado a sua casa, conversado com os pais e está familiarizado 

com os hábitos dele. 

A metodologia de ensino deve ser determinada após o instrutor ter este 

conhecimento de cada um dos desbravadores da sua classe.  

Cada requisito, de cada classe, deverá ser ensinado da forma mais 

interessante possível. No Antigo Israel não havia uma assinalada diferença entre 

aprendizado teórico e prático. Teoria e prática, na pedagogia israelita, andavam 

juntas. Outra coisa essencial é que a lição moral e espiritual é a essência de cada 

atividade. O instrutor deve pensar em cada atividade como se esta fosse a única 

coisa que ele poderia fazer para apresentar Jesus ao seu desbravador. 

Desbravadores sentados e um instrutor lendo e lendo, falando e falando, é um 

exemplo do que deve ser evitado no cumprimento dos requisitos das classes. 

 

Passos para se ensinar um requisito: 
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Para transformar o ensino das classes em algo interessante e realmente 

relevante, os instrutores devem incentivar a pró-atividade dos desbravadores. Eles 

devem inserir o desbravador no seu próprio processo de aprendizagem. Isso deve 

ser feito gradualmente, ou seja, para os juvenis mais novos, o instrutor deve ser 

mais ativo, assumindo para si a maior parte dessa responsabilidade. Já para os 

adolescentes da classe de Guia, o instrutor deve ser apenas um facilitador, cabendo 

aos próprios desbravadores a construção do seu conhecimento.  

Para isso, o instrutor precisa analisar cada requisito do cartão e descobrir 

quais são os objetivos de aprendizagem de cada um deles.  

Por exemplo: 

 

Requisito (Pioneiro) Estudo da Natureza: 1 – Estudar a história do dilúvio e o 
processo de fossilização. 

Objetivos de 
aprendizagem 

Descrever a história do Dilúvio desde a pregação de Noé até a saída 
da arca.  
Aprender o que é fóssil. 
Descrever como se forma um fóssil.  

 

Requisito (Guia) Descoberta Espiritual: 3 – Estudar a estrutura e serviço do 
santuário no Antigo Testamento e relacionar com o ministério 
pessoal de Jesus e a cruz. 

Objetivos de 
aprendizagem 

Identificar cada compartimento do santuário.  
Identificar cada móvel, dizendo de que material era feito e como 
apontava para o sacrifício de Jesus.  
Descrever as vestes do sumo sacerdote e estudar em Hebreus 7 e 8 
qual é o trabalho de Jesus, hoje, como Sumo Sacerdote.  
Descobrir porque quando Jesus morreu o véu do santuário se 
rasgou.  

 

Após definir os objetivos de aprendizagem, o instrutor deve analisar quais 

deles são mais complexos, que devem ser instruídos por ele e quais serão mais 

interessantes se o desbravador descobrir por ele mesmo, através de pesquisa, 

recursos audiovisuais ou debates.  
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Cada tarefa deve ser dada com tempo suficiente para que o desbravador 

possa desenvolvê-la bem. Na maioria das vezes, uma semana é suficiente. No dia 

da instrução, deve ser dada oportunidade ao desbravador para ele expor suas 

descobertas aos colegas. Este é o momento para o instrutor complementar e 

solidificar o conhecimento, trazendo novos tópicos à discussão. Em seguida, ou na 

próxima instrução, o instrutor termina o requisito com os objetivos de maior 

complexidade que ficaram sob sua responsabilidade.  

Para essa tarefa, o instrutor precisa utilizar todos os recursos disponíveis e 

procurar ensinar cada atividade de acordo com o seu ambiente. Por exemplo: o 

ensino de amarras ou fogueiras se torna mais interessante se for feito em um 

acampamento, onde o desbravador vê a utilidade prática daquilo que está 

aprendendo.  

 

 
 

Todo desbravador deve ser incentivado a registrar o que aprendeu em um 

caderno ou pasta. Esse registro pode ser feito através de relatórios, desenhos, 

colagens, fotos, poemas, composições musicais. Mais uma vez, esse incentivo terá 

impacto não apenas na vida do desbravador dentro do Clube, mas o ajudará a 

desenvolver a sua capacidade de expressão, indispensável em qualquer fase da 

vida. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação é necessária para que o instrutor saiba se sua metodologia de 

ensino está sendo eficiente, verificando o quanto o desbravador assimilou do 

conteúdo ensinado.  

As avaliações não necessariamente precisam ser escritas; elas podem ser 

práticas ou orais também. Às vezes, uma combinação dos métodos torna a 

avaliação mais completa.  

Assim, para cada requisito o método de avaliação será diferente. Por 

exemplo, um requisito que está presente em todas as classes é: ser membro ativo 

do Clube de Desbravadores. O instrutor vai avaliar se o desbravador tem, no 

mínimo, 75% de presença nas atividades do Clube, se contribuiu com a mensalidade 

e se ele se envolveu com todas as atividades propostas. Dessa maneira, só é 

possível avaliar esse requisito no final do ano.  
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Em requisitos teóricos, o instrutor pode solicitar um relato oral ou avaliar o 

conteúdo registrado no caderno ou pasta do desbravador. Neste ponto, o instrutor 

precisa estar bem atento para analisar se o texto foi realmente escrito pelo 

desbravador e não apenas copiado e colado de alguma página da internet ou livro.  

Já em relação aos itens práticos, o instrutor deve observar a habilidade, 

destreza e rapidez do desbravador ao executar a atividade proposta, como, por 

exemplo, nós, amarras ou fogueiras.  

 
 

Somente após o requisito ter sido devidamente cumprido e avaliado é que o 

instrutor poder assinar o cartão. Esta assinatura atesta que ele concorda com o 

cumprimento do requisito de forma integral. Logo, se não foi feita uma avaliação 

justa e simplesmente assinou-se por assinar, os instrutores estarão enganando a si 

mesmos e demonstrando aos desbravadores que o trabalho das classes pode ser 

feito relaxadamente.  

Ao final de cada avaliação, o instrutor deve assinar o requisito no cartão. Isto 

motiva o desbravador a continuar cumprindo os requisitos. 
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ESPECIALIDADES 
 

 

O estudo das especialidades tem como finalidade auxiliar no desenvolvimento 

do indivíduo, proporcionando aos desbravadores e líderes uma forma atraente de 

aprender sobre o que os cercam, expandir seus horizontes e proporcionar novas 

aventuras. O propósito de todas elas é ajudar a pessoa a “crescer em sabedoria, 

estatura e graça diante de Deus e dos homens” (Lucas 2:52). 

 

 

PLANEJAMENTO DO CURRÍCULO 

 

 

O Clube deve oferecer anualmente aos desbravadores todas as 

especialidades exigidas nos cartões de classes e, além dessas, pelo menos mais 

três. 

O instrutor da classe, ao planejar as especialidades obrigatórias, deve incluir 

em seu plano, para cada uma delas, o seguinte:  

 

 
 

O tempo para a instrução das especialidades varia de acordo com cada caso. 

Em geral, todas as especialidades são possíveis de serem cumpridas em, no 

máximo, três meses. As que demandam maior tempo devem ser reservadas para os 

desbravadores mais velhos. Para todos os casos, é importante ter um bom 

planejamento de aulas e um bom método de avaliação. 

O ideal é que a pessoa que vá ensinar a especialidade tenha um bom 

conhecimento do assunto. Assim evita-se que as especialidades sejam ensinadas de 

forma errada, superficial ou até mesmo aprofundada demais. Alguém que tenha o 

conhecimento da especialidade pode definir melhor que profundidade dar a ela, de 

Instrutor 

Requisito 

Quantidade de aulas necessárias 

Materiais 

Metodologia 

Método de avaliação 
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acordo com a faixa etária e a escolaridade do público, além do conhecimento e do 

interesse sobre o assunto e do tempo disponível para o ensino. 

Para isso, seria muito bom que dentro do Clube tivesse pessoas que tenham 

habilidade e conhecimento para ensinar todas as especialidades necessárias, 

porém, a realidade para muitos pode não ser essa. Caso não haja essa pessoa no 

Clube, essas são algumas boas saídas, em ordem de preferência: 

 

 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

O sucesso para a instrução de uma especialidade depende, 

fundamentalmente, da adequação do tema à faixa etária, da qualificação do instrutor 

e de uma metodologia de ensino atrativa e interessante. Para que o desbravador 

compreenda a importância da especialidade, TODOS os requisitos devem ser 

ensinados com dedicação e o desbravador não pode receber a insígnia se não 

cumprir cada um deles. 

Se o instrutor é um profissional da área, ele deve analisar e verificar qual será 

a profundidade ideal de abordagem do conteúdo para a faixa etária da turma. Se ele 

não é um profissional da área, deve fazer uma ampla pesquisa de forma a aprender 

o conteúdo a ser ministrado.  

Em geral, os livros são os materiais mais confiáveis. Entretanto, nem todos 

têm acesso a grandes bibliotecas onde se pode encontrar a maior parte do conteúdo 

abordado pelas especialidades. Revistas sobre o tema também são opções 

interessantes, mas incorrem no mesmo problema da dificuldade da acessibilidade à 

1 
•Buscar membros da Igreja que tenham domínio sobre a especialidade. 

2 

•Buscar pessoas conhecidas fora da Igreja que dominem o assunto. Nesse caso, 
deve-se ter um cuidado especial para que a pessoa encarregada de ensinar a 
especialidade não ensine nada que vá contra os princípios da Igreja, por exemplo: 
falar sobre evolução ao ensinar especialidades da natureza. 

3 
•Em caso de indisponibilidade de horário da pessoa, pedir que ela capacite alguém 

para ser instrutor da especialidade.  

4 

•Escolher alguém do Clube que possua a especialidade e tenha afinidade e facilidade 
com o assunto para ser o instrutor. Essa pessoa irá responder toda a especialidade 
buscando em bibliografia confiável. 
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informação. As instituições de ensino superior, principalmente as públicas, 

geralmente possuem rico acervo bibliográfico aberto à consulta da comunidade.  

As bibliotecas das escolas também podem conter materiais interessantes 

para a pesquisa. Os desbravadores devem receber incentivo para conhecerem a 

biblioteca de sua escola e descobrir como ela pode ajudá-los a cumprir os requisitos 

das especialidades. 

O meio mais acessível e mais democrático de acesso à informação é a 

internet. A quantidade de informações disponíveis na internet é fantástica, mas a 

qualidade da maioria é questionável. Sem critérios e habilidade para selecionar as 

informações, e até mesmo formação profissional específica, é difícil definir quais são 

boas e quais são ruins. Portanto, quanto mais treinado for o "filtro" dos instrutores, 

melhores serão as pesquisas. 

Aqui estão algumas orientações simples de como fazer uma boa pesquisa: 

 

Utilize bem as ferramentas de 
busca. 

A boa utilização dos recursos de pesquisa dos 
buscadores é essencial para obter resultados mais 
precisos: 

 Use mais de uma palavra para fazer a busca; 
Recorra ao sinal de menos para eliminar palavras 
que possam trazer sites com assuntos homônimos; 
Escreva tudo entre aspas se quiser achar uma frase 
exata; 
Empregue o * se não quiser especificar um termo no 
meio de uma frase, como em "universo tem * anos"; 
Use a "Pesquisa Avançada" para restringir a busca; 
Formule frases em forma de resposta. Em vez de 
perguntar "o que é um buscador", escreva "um 
buscador é". 

 
 

Utilize mais que uma fonte. 
Dessa forma, a chance de cometer erros grotescos é 
menor. 

 

Compare a informação das fontes. Quando há 
informações conflitantes, é necessário definir qual 
delas é mais confiável. 
Verifique a terminologia: a terminologia de um site, 
de uma forma indireta, define sua confiabilidade. A 
terminologia.com refere-se a sites comerciais,.org a 
sites de organizações não governamentais,.gov a 
sites do governo. Quando a terminologia é apenas.br, 
via de regra, refere-se a sites de universidades e 
instituições de pesquisa. 
Responda as seguintes perguntas: A pessoa ou 
instituição estudam o tema? A pessoa ou instituição 
tem acesso a informações confiáveis? 
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Sempre que possível, as instruções das especialidades devem ser dadas in 

loco, por exemplo, especialidades da natureza devem ser, preferencialmente, 

ensinadas em lugares que os desbravadores possam observar ao natural aquele 

objeto de estudo. Quando isso não for possível, deve-se providenciar vários 

materiais audiovisuais para tornar o ensino mais interessante e dinâmico. O que 

nunca pode acontecer é o instrutor simplesmente ditar o conteúdo para os 

desbravadores anotarem ou ainda apenas fazer uma palestra maçante do conteúdo. 

 
 

Os garotos e garotas devem ter a oportunidade de realmente executarem os 

itens práticos das especialidades e não simplesmente assistir ao instrutor fazendo-

os. 

O desbravador deve sempre ter um registro escrito do conteúdo da 

especialidade, seja anotações feitas por ele mesmo durante a instrução, pesquisa 

realizada em casa ou uma apostila fornecida pelo instrutor. As apostilas não podem 

ter respostas diretas aos requisitos, e sim o conteúdo de forma ampla, para que o 

desbravador encontre no texto as respostas necessárias.  

 

 
 

Além das especialidades ensinadas pelo Clube, um desbravador pode 

também, de acordo com seus interesses e habilidades, cumprir especialidades 

sozinho. Nestes casos, o instrutor deve indicar alguém capacitado para avaliá-lo, 

que deve seguir os critérios de avaliação descritos nesta cartilha. 
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AVALIAÇÃO 

 

 

O primeiro ponto que deve se ter em mente é que as avaliações, além de 

servirem para medir o aprendizado, também são importantes ferramentas desse 

processo. Ou seja, a forma escolhida para avaliar a especialidade deve ajudar no 

aprendizado dela. Além disso, as avaliações não devem ser vistas como ameaça, 

pois isso prejudica o desempenho. 

Como a avaliação também objetiva o aprendizado, é necessário pensar nos 

desbravadores tanto ao escolher a sua forma como ao elaborá-la. Não se deve 

aplicar sempre o mesmo tipo de avaliação, só mudando as questões. Cada grupo é 

único, então deve haver uma avaliação pensada exclusivamente para ele. 

O segundo ponto que é necessário analisar é o equilíbrio entre teoria e prática 

na especialidade e na avaliação. Especialidades com mais requisitos teóricos devem 

ter maior peso teórico na avaliação. Especialidades com mais requisitos práticos 

devem ter avaliações com maior peso na parte prática. O que não pode ser feito é 

desprezar uma das partes (teórica ou prática), por julgar que ela seja pequena na 

especialidade. 

Todas as formas de avaliação têm suas peculiaridades. A seguir estão as 

formas mais comuns de avaliação que podem ser utilizadas no Clube1. 

 

PROVA OBJETIVA 

Definição 
Série de perguntas diretas, para respostas curtas, com apenas uma solução 

possível 

Função 
Avaliar quanto o desbravador apreendeu sobre dados singulares e específicos do 

conteúdo 

Vantagens 
É familiar às crianças, simples de preparar e de responder e pode abranger grande 

parte do exposto durante a instrução 

Atenção 
Pode ser respondida ao acaso ou de memória e sua análise não permite constatar 

quanto o desbravador adquiriu de conhecimento 

Planejamento 
Selecione os conteúdos para elaborar as questões e faça as chaves de correção; 

elabore as instruções sobre a maneira adequada de responder às perguntas 

Análise Defina o valor de cada questão e multiplique-o pelo número de respostas corretas 

Como utilizar 

as 

informações 

Liste os conteúdos que os desbravadores precisam memorizar; ensine estratégias 

que facilitem associações, como listas agrupadas por ideias, relações com 

elementos gráficos e ligações com conteúdos já assimilados 

 

PROVA DISSERTATIVA 

Definição 
Série de perguntas que exijam capacidade de estabelecer relações, resumir, 

analisar e julgar 

Função 
Verificar a capacidade de analisar o problema central, abstrair fatos, formular ideias 

e redigi-las 

Vantagens O desbravador tem liberdade para expor os pensamentos, mostrando habilidades 

                                            
1
 Extraídas de: GENTILE, Paola; ANDRADE, Cristiana. Avaliação nota 10. Disponível em: 

<http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/avaliacao/avaliacao-nota-10-424569.shtml>. 
Acesso em: 15 mar. 2012. 
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de organização, interpretação e expressão 

Atenção 
Não mede o domínio do conhecimento, cobre amostra pequena do conteúdo e não 

permite amostragem 

Planejamento 
Elabore poucas questões e dê tempo suficiente para que os desbravadores 

possam pensar e sistematizar seus pensamentos 

Análise 
Defina o valor de cada pergunta e atribua pesos à clareza das ideias, para a 

capacidade de argumentação e conclusão e a apresentação da prova 

Como utilizar 

as 

informações 

Se o desempenho não for satisfatório, crie experiências e motivações que permitam 

ao desbravador chegar à formação dos conceitos mais importantes 

 

SEMINÁRIO 

Definição 
Exposição oral para um público leigo, utilizando a fala e materiais de apoio 

adequados ao assunto 

Função Possibilitar a transmissão verbal das informações pesquisadas de forma eficaz 

Vantagens 
Contribui para a aprendizagem do ouvinte e do expositor, exige pesquisa, 

planejamento e organização das informações; desenvolve a oralidade em público 

Atenção 
Conheça as características pessoais de cada desbravador para evitar comparações 

na apresentação de um tímido ou outro desinibido 

Planejamento 

Ajude na delimitação do tema, forneça bibliografia e fontes de pesquisa, esclareça 

os procedimentos apropriados de apresentação; defina a duração e a data da 

apresentação; solicite relatório individual de todos os desbravadores 

Análise 
Atribua pesos à abertura, ao desenvolvimento do tema, aos materiais utilizados e à 

conclusão. Estimule a classe a fazer perguntas e emitir opiniões 

Como utilizar 

as 

informações 

Caso a apresentação não tenha sido satisfatória, planeje atividades específicas que 

possam auxiliar no desenvolvimento dos objetivos não atingidos 

 

TRABALHO EM GRUPO 

Definição 
Atividades de natureza diversa (escrita, oral, gráfica, corporal, etc.) realizadas 

coletivamente 

Função Desenvolver o espírito colaborativo e a socialização 

Vantagens 
Possibilita o trabalho organizado em classes numerosas e a abrangência de 

diversos conteúdos em caso de escassez de tempo 

Atenção 
Conheça as características pessoais de cada desbravador para evitar comparações 

na apresentação de um tímido ou outro desinibido 

Planejamento 

Proponha uma série de atividades relacionadas ao conteúdo a ser trabalhado, 

forneça fontes de pesquisa, ensine os procedimentos necessários e indique os 

materiais básicos para a consecução dos objetivos 

Análise 
Observe se houve participação de todos e colaboração entre os colegas, atribua 

valores às diversas etapas do processo e ao produto final 

Como utilizar 

as 

informações 

Em caso de haver problemas de socialização, organize jogos e atividades em que a 

colaboração seja o elemento principal 

 

DEBATE 

Definição 
Discussão em que os desbravadores expõem seus pontos de vista a respeito de 

assunto polêmico 

Função Aprender a defender uma opinião fundamentando-a em argumentos convincentes 

Vantagens Desenvolve a habilidade de argumentação e a oralidade; faz com que o 
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desbravador aprenda a escutar com um propósito 

Atenção 

Como mediador, dê chance de participação a todos e não tente apontar 

vencedores, pois em um debate deve-se priorizar o fluxo de informações entre as 

pessoas 

Planejamento 

Defina o tema, oriente a pesquisa prévia, combine com os desbravadores o tempo, 

as regras e os procedimentos; mostre exemplos de bons debates. No final, peça 

relatórios que contenham os pontos discutidos. Se possível, filme a discussão para 

análise posterior 

Análise 
Estabeleça pesos para a pertinência da intervenção, a adequação do uso da 

palavra e a obediência às regras combinadas 

Como utilizar 

as 

informações 

Crie outros debates em grupos menores; analise o filme e aponte as deficiências e 

os momentos positivos 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL 

Definição 
Texto produzido pelo desbravador depois de atividades práticas ou projetos 

temáticos 

Função 
Averiguar se o desbravador adquiriu conhecimento e se conhece estruturas de 

texto 

Vantagens 
É possível avaliar o real nível de apreensão de conteúdos depois de atividades 

coletivas ou individuais 

Atenção Evite julgar a opinião do desbravador 

Planejamento 

Defina o tema e oriente a turma sobre a estrutura apropriada (introdução, 

desenvolvimento, conclusão e outros itens que julgar necessários, dependendo da 

extensão do trabalho); o melhor modo de apresentação e o tamanho aproximado 

Análise 
Estabeleça pesos para cada item que for avaliado (estrutura do texto, gramática, 

apresentação) 

Como utilizar 

as 

informações 

Só se aprende a escrever escrevendo. Caso algum desbravador apresente 

dificuldade em itens essenciais, crie atividades específicas, indique bons livros e 

solicite mais trabalhos escritos 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

Definição 
Análise oral ou por escrito, em formato livre, que o desbravador faz do próprio 

processo de aprendizagem 

Função 
Fazer o desbravador adquirir capacidade de analisar suas aptidões e atitudes, 

pontos fortes e fracos 

Vantagens 

O desbravador torna-se sujeito do processo de aprendizagem, adquire 

responsabilidade sobre ele, aprende a enfrentar limitações e a aperfeiçoar 

potencialidades 

Atenção 
O desbravador só se abrirá se sentir que há um clima de confiança entre o instrutor 

e ele e que esse instrumento será usado para ajudá-lo a aprender 

Planejamento 

Forneça ao desbravador um roteiro de autoavaliação, definindo as áreas sobre as 

quais você gostaria que ele discorresse; liste habilidades e comportamentos e peça 

para ele indicar aquelas em que se considera apto e aquelas em que precisa de 

reforço 

Análise 
Use esse documento ou depoimento como uma das principais fontes para o 

planejamento dos próximos conteúdos 

Como utilizar 

as 

informações 

Ao tomar conhecimento das necessidades do desbravador, sugira atividades 

individuais ou em grupo para ajudá-lo a superar as dificuldades 
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