
 
 
 
 
 
 

  

Circular nº 10/2017 – Equipe Regional de Formação de Adultos 

 

Vila Velha - ES, 10 de abril de 2017. 

 

Assunto: Curso Preliminar – Curso de formação de Adultos 

Para: Aos Escotistas, Dirigentes Institucionais, Assessores Pessoais de Formação, 

Pioneiros, Pais, Responsáveis e adultos interessados em conhecer melhor o 

Movimento Escoteiro 

 

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 no dia 03 de junho de 2017 mais um Curso Preliminar, em Vitória – ES. 

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

Presidente da Unidade Local à qual está vinculado para receberem as orientações e 

autorizações necessárias e efetivarem a inscrição utilizando a ficha de inscrição em 

anexo. 

O curso possui o objetivo de direcionar a formação de Dirigentes e Escotistas, 

capacitando o adulto nas instruções em nível preliminar do Movimento Escoteiro. 

 

1. Informações importantes 

 Os horários de início e término do Curso deverão ser observados por todos os 

Cursistas, sob o risco de não reconhecimento de participação; 

 A taxa do curso cobrirá apenas as despesas com cafés e lanches. O almoço 

ficará por conta dos participantes. 

2. Grade do curso 

 Fundamentos do Movimento Escoteiro e Projeto Educativo (EAD)1. 

 Espiritualidade. 

 Desenvolvimento da Criança e do Jovem. 

 Visão Geral do Programa. 

 Cerimônias. 

                                                             
1 Ensino à Distância 



 
 
 
 
 
 

  

 Prática de Jogos Programando, vivenciando e avaliando uma Reunião de Seção. 

 Noções de Segurança nas Atividades - P.O.R. (EAD). 

 Sistema de Formação de Adultos. 

 Plano de Leitura. 

 Estrutura da UEL – Unidade Escoteira Local, Distrito Escoteiro e Região 

Escoteira. 

 Legislação Escoteira Básica (EAD). 

 Pais no Movimento Escoteiro – Direitos e Deveres. 

 O Adulto Educador (EAD). 

 

Espaço EAD 

1.  Participar do Curso Dirigente de Grupo Escoteiro 
http://escoteiros.org.br/ead/unidades/ 
Enviar o certificado até 20/05/2017 para espiritosanto@escoteiro.org. 

 

3. Pré-requisitos 

Para participar do Curso o adulto dever atender aos quesitos abaixo, lembrando 

que o não atendimento a estes quesitos poderá, inclusive, impugnar a Inscrição: 

 Ter, no mínimo,18 anos de idade na data do curso; 

 Participar do curso EAD Dirigente de Grupo Escoteiro e enviar o certificado de 

participação até 20/05/2017; 

 Concluir todas as tarefas prévias descritas no item 4 abaixo e as demais que 

forem atribuídas pelo seu APF; 

 Preencher a ficha de Inscrição (em anexo), assinar, colher as assinaturas do 

Diretor Presidente do GE e do APF, incluir uma foto 3x4 no local apropriado, 

digitalizar e então enviar a ficha de inscrição, juntamente com o comprovante de 

depósito da taxa de inscrição para o e-mail espiritosanto@escoteiro.org até o 

dia 08/05/2017. 

o Será necessário entregar a ficha de inscrição original, com as assinaturas e a 

foto, no dia do curso. 

 

  

http://escoteiros.org.br/ead/unidades/
mailto:espiritosanto@escoteiro.org
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4. Critérios de não aprovação 

Não serão considerados aprovados e, portanto, não receberão o certificado de 

conclusão do curso os participantes que 

 Não estiverem presentes integralmente, por exemplo, caso cheguem depois do 

início ou se retirem antes do término de qualquer seção. 

 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; 

 Demonstrarem falta de conhecimento sobre as Tarefas Prévias do Curso. 

 

5. Os Cursistas deverão cumprir as seguintes Tarefas Prévias: 

Leitura e Discussão com o Assessor Pessoal de Formação da Apostila do curso. Link: 

 Apostila do curso  

 Leitura do documento Escotistas em Ação do Ramo com o qual o cursista 

tiver mais afinidade 

o Lobinho 

o Escoteiro 

o Sênior 

o Pioneiro 

 Projeto Educativo 

 

6. Sugestão de leitura complementar 

 Leitura do Estatuto da UEB 

 Educação pelo amor substituindo a educação pelo temor. 

 Leitura do POR - Princípios, Organização e Regras. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2MU5mSHBCcWJJMVU/view?usp=sharing
http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/Escotistas_em_acao_ramo_lobinho.pdf
http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_acao.pdf
http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_acao_senior.pdf
http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_acao_ramo_pioneiro.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2NnVlUEJhV2pmZjg/view?usp=sharing
http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/estatuto_UEB_2011.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B764F2sjeGq2cEJsUlJKeC01bGc/view?usp=sharing
http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf


 
 
 
 
 
 

  

7. Informações técnicas resumidas sobre o curso 

Linhas Escotista e Dirigente 

Nível Preliminar 

Diretor DCIM Leonardo Vilar Costa 

Coordenadora Marcia Naomi Shigetomi 

Local Condomínio Santa Helena Special Flat  

Rua Clovis Machado, 225 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 

CEP 29050-585. 

Ponto de referência: Vindo pela Beira Mar, rua de acesso à 

Terceira Ponte, em frente à Praça do Papa.  

Localização google maps: https://goo.gl/maps/Pteaj9pBD7z 

Investimento Individual R$ 25,00 – cobrirá lanches do curso, deslocamento  dos 

formadores,  despesas administrativas e logísticas. 

Atenção: O almoço ficará por conta de cada participante. 

Data do Curso Início: 03 de junho de 2017 às 8h 

Término: 03 de junho de 2017 às 19h 

Prazo de Inscrição Início: 10 de abril de 2017 

Término: 08 de maio de 2017 

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. 

 

8. Pagamento 

 A taxa do curso deverá ser depositada na seguinte conta:  

Titular: União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo 

CNPJ: 33.788.431/0064-05 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 0823 

Operação: 003 

Conta Corrente: 780-2 

 Data limite do depósito: 08 de maio de 2017. 

 O comprovante de depósito deverá ser enviado junto com a ficha de inscrição 

para o e-mail espiritosanto@escoteiro.org até o dia 08 de maio de 2017. 

 Caso não seja feito o depósito até a data limite a inscrição será cancelada. 

https://goo.gl/maps/Pteaj9pBD7z
mailto:espiritosanto@escoteiro.org


 
 
 
 
 
 

  

 O cancelamento da inscrição em qualquer data não dará direito ao retorno da 

taxa paga. 

 

9. Instruções para preenchimento da ficha de inscrição 

As fichas de inscrição devem ter todos os campos preenchidos, exceto os que 

estiverem com fundo em cor cinza.  

 

10. Contatos 

Diretor do Curso Leonardo Vilar Costa 

escoteiroleonardovilar@gmail.com    

Coordenador do Curso Marcia Naomi Shigetomi 

marcia.shigetomi@escoteirosdoilha.org  

 

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 – Escoteiros do Brasil – ES  
Registro UEB 173504-7 

 

 

 

 

mailto:escoteiroleonardovilar@gmail.com
mailto:marcia.shigetomi@escoteirosdoilha.org

