União dos Escoteiros do Brasil
GRUPO ESCOTEIRO CÔNEGO SORG – 346RS
Carazinho – RS
Rua Dr. Eurico Araújo, 228, junto ao Colégio N.S Glória
Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos
Sr(a) Examinador(a):
Inicialmente, o Grupo Escoteiro Cônego Sorg agradece sua disposição em colaborar com o
Movimento Escoteiro e com o crescimento deste(a) Jovem.
As Especialidades são uma forma de o Jovem, voluntariamente, buscar novos
conhecimentos fora do escotismo, com profissionais das mais variadas áreas do conhecimento.
Para que essa Especialidade tenha êxito, necessário que Vossa Senhoria faça com que o
Jovem investigue, pesquise, apresente relatório e, principalmente, saiba dominar o assunto objeto
da prova. Alguns itens, se assim entender necessário, podem ser solicitados por escrito e serão
grampeados à lista de provas, mas mesmo assim, o Jovem deverá fazer o relato oral para que seja
possível se certificar que efetivamente aprendeu e domina o assunto, pois isso lhe dará o direito
de usar o respectivo distintivo no uniforme.
A escolha da especialidade e o conhecimento adquirido poderão nortear o futuro
profissional do Jovem. Obrigado pela sua colaboração. Sempre Alerta !!!
____________________________________________
Assinatura

________________________________________
telefone contato
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