
 

Circular nº 28/2016 – Equipe Regional de Formação de Adultos 

 

    Vila Velha- ES, 05 de outubro de 2016. 

 

Assunto: Curso Básico Escotista – Curso de formação de Adultos 

Para: Aos Escotistas e Assessores Pessoais de Formação. 

 

Caros Companheiros, 

Atendendo às necessidades formativas demandadas pelas Unidades Escoteiras 

Locais e dentro do objetivo de formar os adultos na Região Escoteira do Espírito Santo, 

realizaremos nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2016 o Curso Básico Escotista, na 

cidade de Linhares – ES. 

Os interessados deverão procurar o seu Assessor Pessoal de Formação e o 

Diretor Presidente da Unidade Local a qual está vinculado, para direcionarem e 

efetivarem a inscrição. 

O curso possui o objetivo de direcionar a formação do Dirigente, capacitando o 

adulto nas instruções a nível básico do Movimento Escoteiro. 

 

1. Eis a Unidades do Curso: 

 MÉTODO ESCOTEIRO 

 CONHECENDO O JOVEM II  

 SISTEMA DE EQUIPE E SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO  

 COMPETÊNCIAS, ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO PESSOAL.  

 CICLO DE PROGRAMA  

 PLANEJANDO ATIVIDADES AO AR LIVRE  

 MARCO SIMBÓLICO E SÍMBOLO DOS RAMOS  

 ESPECIALIDADES E INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL  

 JOGOS II - UM RECURSO EDUCATIVO  

 ADMINISTRAÇÃO DE SEÇÃO  

 ESCOTISMO E COMUNIDADE  

 ESPIRITUALIDADE II  



 

 FOGO DE CONSELHO, LAMPARADA E FLOR VERMELHA  

 GRUPO ESCOTEIRO COMO UNIDADE FAMILIAR  

 CERIMÔNIAS II  

 CANCIONEIRO 

 

Não serão aprovados os alunos que: 

- não estiverem presentes integralmente ou se atrasarem para o início de qualquer 

seção; 

- se retirarem do Curso antes do horário previsto de término; 

- se inscreverem preenchendo as Fichas de Inscrição de forma irregular, com 

informações errôneas ou em branco, sem assinaturas nos campos devidos e sem 

fotografia; 

- não mostrarem durante o Curso um desempenho favorável, deixando de participar 

ativamente das seções, não demonstrando Companheirismo com os demais e 

mostrando desenvoltura suficiente no Curso, a critério da Equipe; 

- demonstrar que não realizaram as Tarefas Prévias; 

 

Atenção: caso o Cursante se enquadre em alguns destes itens, será recomendado a 

refazer o curso em uma nova oportunidade. 

 

2. Os alunos deverão cumprir as seguintes Tarefas Prévias: 

Ler e discutir com o APF: 

• Apostila do curso Básico Escotista – cursante (Link) 

 

• Pelo menos os seguintes capítulos do Manual do Escotista conforme o ramo que 

você atua: 

Ramo Lobinho: Os meninos e meninas da Alcateia / o marco simbólico do Ramo 

Lobinho / o ciclo de programa / as áreas de desenvolvimento, as competências e as 

atividades dos lobinhos; 

http://www.escoteiros.org/arquivos/gestao_de_adultos/Apostila_Curso_Basico_Escotista_Cursante.pdf


 

Ramo Escoteiro: Os jovens de 11 a 14 anos / o marco simbólico / o ciclo de programa / 

as áreas de desenvolvimento, os objetivos educativos e as competências; 

Ramo Sênior: A identidade pessoal / o método escoteiro / o ciclo de programa / as 

áreas de desenvolvimento e os objetivos educativos; 

Ramo Pioneiro: A adultez emergente / valores e método escoteiro / o ciclo de 

programa / as áreas de desenvolvimento, objetivos educativos, competências e plano 

de desenvolvimento pessoal. 

• Ler os capítulos do POR: dos adultos e o específico do Ramo de atuação. 

• Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos (Link) 

• Guia do Chefe Escoteiro 

• Leitura do documento de bolso do jovem, específico ao Ramo (Alcateia em Ação, 

Tropa Escoteira em Ação, Tropa Sênior em Ação e Clã Pioneiro em Ação). 

Alcateia em Ação 

Tropa Escoteira em Ação 

Tropa Sênior em Ação 

Clã Pioneiro em Ação  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

• Padrões de Atividades Escoteiras  

• De Lobinho a Pioneiro 

 

SUGESTÃO DE LEITURA - RAMO LOBINHO 

• Livro de Jângal 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2WElVMEdUdFQ3MzQ/view?usp=sharing
http://www.escoteiros.org/arquivos/documentos_oficiais/diretrizes_nacionais_para_gestao_de_adultos.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2dWlGUmlzWXVvVU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2U1B2aFJ1clBGMnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2WGNEbndmYUt5Qnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2YU9mQldXNTIyZ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2Z1FEdTRYRnZSY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2bXF6QWVpbHNxNW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2aURfNExaYjVzQ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2dlh6eFRjZlNqMG8/view?usp=sharing


 

3. SEGUEM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CURSO: 

Linhas Escotista 

Nível Básico 

Diretor DCB Luiz Severino Neto 

Organizador Chefe Sandra Hemerly 

Local Fazenda Experimental Incaper 

BR 101, S/N, Km 151 – Mapa.  

 

Data do Curso 

Início: 11 de novembro de 2016 às 19h  

Término: 13 de novembro de 2016 às 16h 

 

Prazo de Inscrição 

Inicio: 04 de outubro de 2016 

Término: 31 de outubro de 2016  

 

 

Número de 

Inscritos 

Mínimo: 12 participantes 

Máximo: 32 participantes. 

Se, até o final do prazo de inscrição, a quantidade mínima de um 

Curso não tiver sido atingida, esse será cancelado. Se, dentro do 

Prazo de Inscrição, o número máximo de inscritos tiver sido 

atingido, o Diretor de Curso encerrará as inscrições. 

 

PERNOITE 

Regime de Acampamento. Orientações (material individual, barraca, saco de dormir, 

etc.) no livro Padrões de Atividades Escoteiras.     

 

ALIMENTAÇÃO 

Incluída na taxa do participante. 

 

REGIME DO CURSO 

Esse Curso é fechado, exigindo-se o pernoite e realizar as refeições no local do curso.  

 

 

 

https://goo.gl/maps/ptJZQdC1UKM2
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2bXF6QWVpbHNxNW8/view?usp=sharing


 

4. PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: A realização do 

evento é da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (UEB-ES).  

4.2 - Participantes: o evento é destinado a Escotistas. 

4.3 - Inscrição de associados dos Escoteiros do Brasil no evento: somente poderão ser 

efetuadas por intermédio do seguinte link: http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/  

 

Investimento: o valor investido no CURSO BÁSICO será conforme a especificação na 

tabela abaixo. 

Tabela de Pagamentos, Descontos e Prazos. 

Parcelas Vencimento Parcelas Valor da Parcela Valor Total 

1ª 01/11/2016 01 97,00 97,00 

 Inscrições até o dia 31 de outubro de 2016 (segunda-feira) 

 

4.4 - A Taxa cobrirá os seguintes custos/despesas: 

 1 Certificado de participação no curso. 

 Alimentação completa. 

Organização do evento: encargos administrativos do evento; taxas e custos bancários 

referentes à cobrança de boletos bancários; materiais de escritório necessários à 

organização; viagens e estadias para organização do CURSO BÁSICO; aquisição de 

medicamentos para uso pela equipe de saúde; etc. 

3.2 - Substituição de Inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição, sem 

qualquer prejuízo, até o dia 05 de novembro de 2016, sempre via SIGUE, com a 

anuência dos dois interessados, bastando ambos estarem com registro e as prestações 

em dia. 

3.3 - Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita 

até 05 de novembro de 2016 pelo Sigue, implicando, independente de motivo, na 

devolução de 70% (setenta por cento) dos valores pagos, sem direito a atualização - a 

retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago trata-se de multa destinada a 

http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/


 

cobertura de despesas administrativas relativas ao evento. Em caso de dúvidas, entrar 

em contato com o escritório regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org. 

3.4 - Uso de imagem: a UEB-ES poderá utilizar imagens dos participantes sem qualquer 

restrição. 

 

Contatos 

 

Diretor do Curso 

Luiz Severino Neto  

luizseverino.neto@gmail.com  

27 99758-2263 (Vivo) 

 

Organizadora do 

Curso 

Sandra Hemerly 

sandrahemerly@bol.com.br  

(27) 99867-5420 

Escritório 

Regional 

Luiz Severino 

escritorio@escoteiro.org  

(27) 99758-2263 

 

 

A formação de cada adulto no Movimento Escoteiro transcende o conhecimento institucional 

e passa a refletir em sua vida pessoal e profissional. Esperamos vocês no Curso. 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 

 

DCIM Luciano Antonio Rodrigues 

Diretor Presidente - Coord. Equipe Regional de Formação de Adultos - EFAd 

Registro UEB 173504-7 

mailto:espiritosanto@escoteiro.org.
mailto:luizseverino.neto@gmail.com
mailto:sandrahemerly@bol.com.br
mailto:escritorio@escoteiro.org

