Circular nº 01/2018 – Equipe Regional de Formação de Adultos - EFAd
Vila Velha- ES, 03 de janeiro de 2018.
Assunto: Módulo de Assessores Pessoais de Formação – Curso de formação de
Adultos
Aos Escotistas, Dirigentes Institucionais, Assessores Pessoais de Formação,

1. APRESENTAÇÃO
Atendendo o objetivo de aperfeiçoar a Formação dos Adultos na Região Escoteira
do Espírito Santo estaremos realizando o Módulo de Assessores Pessoais de Formação
no dia 24 de fevereiro de 2018 (sábado). Os Diretores Presidentes deverão indicar e
inscrever seus Escotistas e Dirigentes com perfil para serem Assessores Pessoais de
Formação (APF), estes que deverão assumir o compromisso para a formação contínua e
potencialização da Formação dos Membros Adultos nos seus respectivos Grupos
Escoteiros. Tais ações se refletirão na melhoria educacional para as crianças, jovens e
também na área de governança das Unidades Escoteiras Locais. A inscrição neste Curso
depende única e exclusivamente da autorização do Diretor-Presidente do Grupo.
MÓDULO DE APF 2018
DATA
CIDADES,
LOCAIS
DIREÇÃO

24 de fevereiro de 2018
Distrito Rio São Mateus - Cidade: São Mateus - Escola Américo Silvares -

E Av. Brasil, 203 - Vila Nova, São Mateus - ES, 29941-035 - Mapa.
Direção DCIM Luciano Rodrigues.

Distrito Rio Doce - Cidade: Aracruz - Sede do 25º ES GE Jequitibá –
Direção IM Sandra Fiorio.
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Distrito Rio Jucu - Cidade: Vitória
Direção DCIM Leonardo Vilar.
Distrito Rio Itapemirim - Cidade: Iconha – EMEF Padre Assis - R.
José de Paula Beiriz, 267 - Centro, Iconha - ES, 29280-000 - Mapa
Direção DCB Luiz Severino.
HORÁRIO

Início: 8h
Término: 16h

INVESTIMENTO

A taxa do evento é uma taxa simbólica de 01 distintivo escoteiro
(podendo ser escudo do Grupo, atividades e/ou eventos
escoteiro). Cada participante deverá levar pelo menos 1 distintivo.

INSCRIÇÕES

Até o dia 09 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) via Paxtu Sigue.

PRÉ-REQUISITO

Possuir Nível Básico de Formação na linha em que irá atuar como

PARA

Assessor Pessoal de Formação e ser indicado pela Diretoria do

PARTICIPAÇÃO

Grupo Escoteiro.

ALIMENTAÇÃO

Por conta de cada participante - almoço

2. ORIENTAÇÕES
Lembramos que existem alguns detalhes sobre esse Módulo. O não atendimento aos
quesitos abaixo poderá, inclusive, impugnar a Inscrição:
● É imprescindível que o cursista esteja devidamente registrado para o ano de
2017/2018.
● Os horários de início e término do Módulo deverão ser observados por todos os alunos,
sob o risco de não reconhecimento de participação. O Módulo se iniciará às 08h e
terminará às 16h do dia 24 de fevereiro (sábado).
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● Esse Módulo será realizado em regime aberto, isso é, cada cursista será responsável
pelo seu pernoite e com a obrigação de cumprir com os horários iniciais do Módulo até
o Diretor declarar o Módulo como encerrado, sob pena de não reconhecimento de
participação.
● Esse Módulo não gera reprovação, porém, não serão reconhecidas as participações de
cursistas que não estiverem presentes integralmente ou se atrasarem para o início de
qualquer unidade didática. Também não serão considerados aprovados aqueles que se
retirarem do Módulo antes do horário previsto de término do Módulo ou de uma
Unidade Didática e os que não trabalharem com afinco nas tarefas passadas, o que será
observado pela Equipe de Formação.
● Também estão sujeitos ao não reconhecimento aqueles que se inscreverem
preenchendo as fichas de Inscrição de forma irregular, com informações errôneas ou
em branco, sem assinaturas nos campos devidos e sem fotografia.
3. PARTICIPAÇÃO
3.1 - Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: A realização do
evento é da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (UEB-ES). A
Atividade será organizado por Distrito.
3.2 - Participantes: o evento é destinado a membros adultos que possuir o nível básico
de formação na linha em que irá atuar como Assessor Pessoal de Formação. E é essencial
que tenha este perfil:
3.2.1 - Comprometimento: uma pessoa que está comprometida em fazer com que seu
assessorado absorva a mesma paixão que norteia sua própria atuação como voluntário
em prol da proposta do Movimento Escoteiro.
3.2.2 - Confiança: alguém com quem o assessorado possa absolutamente contar. O
assessor pratica o que diz e o assessorado pode confiar nele para falar a verdade.
3.2.3 - Congruência: o assessor ideal vive verdadeiramente seus valores. Suas ações
estão alinhadas com aquilo que diz ser importante para ele.
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3.2.4 - Estar aberto para sugestões de mudança: o assessor deve ser uma pessoa
totalmente aberta a novas ideias e ao feedback dos voluntários adultos que assessora.
Como as condições alteram-se constantemente, o adulto voluntário pode criar uma
maneira melhor (para ele próprio) de executar a tarefa. O APF deve saber escutar e estar
aberto para que o adulto voluntário garanta sua motivação ao executar uma tarefa da
maneira que ache melhor. Na maioria das vezes isso também leva a resultados melhores.
3.2.5 - Generosidade: a generosidade aplicada pelo APF, tanto para aos outros quanto a
ele mesmo, é fundamental na relação assessor e assessorado.
3.2.6 - Entusiasmo: o Assessor Pessoal de Formação deve entusiasmar as pessoas ao seu
redor, motivando sempre o voluntário adulto no alcance dos seus objetivos.
3.3 - Inscrição de associados dos Escoteiros do Brasil no evento: somente poderão
ser efetuadas pelo Paxtu Sigue.
Investimento: A taxa do evento é simbólica - 01 distintivo escoteiro (podendo ser escudo
do Grupo, atividades e/ou eventos escoteiro. Cada participante deverá levar pelo menos 1
distintivo.
Inscrições: Até o dia 09 de fevereiro de 2018 (sexta-feira)
QUORUM MÍNIMO: 4 PARTICIPANTES
O Certificado de participação estará disponível no Paxtu Sigue após o preenchimento da
avaliação do Módulo.
Uso de imagem: Autorizo a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) EM TODOS OS SEUS
NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio,
bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das imagens e voz minha,
ou daquele que represento ou assisto, captadas durante atividades escoteiras, ou a elas
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região do Espírito Santo
Av. Santa Leopoldina, 1029, sala 106
Ed. Agostinho Fava - Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES
Tel (27)99758-2263
www.escoteiro.org – espiritosanto@escoteiro.org

relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando o Movimento Escoteiro e
materiais educativos, conforme previsto no artigo 42° parágrafo 11 do Estatuto da UEB.
PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS: os representantes da Diretoria Regional UEB-ES,
em conjunto com os membros da Comissão Organizadora, decidirão quanto a
procedimentos não previstos no presente documento.
Vila Velha – ES, 03 de janeiro de 2018.

DCIM Leonardo Vilar Costa
Diretor Regional Gestão de Adultos
Informações:

Escritório Regional – Luiz Severino
(27) 99758-2263 (Período de férias - 26 de dezembro a 02 de fevereiro de 2018)
espiritosanto@escoteiro.org
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