ORIENTAÇÕES AO ASSESSOR PESSOAL DE FORMAÇÃO E CURSANTES

O Assessor Pessoal de Formação deverá:
 Avaliar a experiência e o grau de capacitação que o adulto já possui antes de
orientar sua inscrição no Módulo de Atividades ao Ar Livre;
 Supervisionar a participação do adulto no processo de formação;
 Orientar a participação do adulto no Módulo de Atividades ao Ar Livre como forma
de complementar a capacitação requerida para a função de Escotista;
 Realizar ações de supervisão e acompanhamento durante o desempenho do adulto
no exercício normal de suas atribuições;

Os requisitos para a participação são expostos abaixo e o não atendimento poderá,
inclusive, impugnar a inscrição:
 Este Módulo possui um enfoque na linha de formação Escotista. Além de aprimorar
suas habilidades mateiras, o módulo é pré-requisito a conclusão futura do nível Básico
Escotista. Não existem impedimentos para a participação de dirigentes, a participação
destes é importante para o conhecimento do trabalho frente às atividades ao ar livre.
 Os participantes devem ter no mínimo o nível preliminar de formação.
 Os alunos devem ter no mínimo 18 anos de idade completos.
 É imprescindível que o aluno esteja devidamente registrado para o ano e deverá
estar com o Vestuário/Uniforme de acordo com as regras estabelecidas no POR.
 Os horários de início e término do Módulo em cada dia deverão ser observados
e cumpridos por todos os alunos, sob o risco de não reconhecimento de
participação.
 Esse Módulo não gera reprovação, porém, não serão reconhecidas as
participações de alunos que não estiverem presentes integralmente ou se
atrasarem para o início de qualquer Seção.


Este Curso será em regime de acampamento.



Os participantes serão organizados em patrulhas e deverão providenciar todo

material de acampamento necessário, chamados a partir de agora de Material
Individual, Material de Campo e Materiais de Cozinha.



Em regime de exceção, caso alguma Patrulha não consiga providenciar todo o

material, deverá informar a coordenação da atividade com, no mínimo, 72 horas de
antecedência para que esta possa providenciar.


Por ser regime de acampamento, será observado o desenvolvimento dos alunos

inclusive no período noturno.


É proibido ausentar-se do local de acampamento ou de encomendar refeições.

 As demais orientações para a preparação do Módulo serão feitas após o
encerramento das inscrições em circulares complementares.
 Segue a literatura Padrões de Atividades Escoteiras e Acampar e Explorar.

