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ESCOTISTA E
DIRIGENTE

Aos
Presidentes das Unidades Escoteiras Locais e
Assessores Pessoais de Formação

Prezado(a) Companheiro(a),
 
A Diretoria Regional através da Equipe Regional de Gestão
de Adultos, abre inscrição para o Curso Preliminar com o
objetivo de atender voluntários ingressantes nas Unidades
Escoteiras, Pais, Escotistas e Dirigentes.
 
O curso será realizado em apenas uma fase, utilizando o
Ambiente Virtual de Formação da Região Escoteira do
Espírito Santo para atividades de educação a distância
(EAD), no período de 15/05 a 30/06/2020.
 

COMO PARTICIPAR
Para participar do Curso Preliminar o adulto deverá ser
indicado pela Unidade Escoteira Local. Para ingressar no
Nível Preliminar não há obrigatoriedade de Registro
Escoteiro e da Promessa Escoteira no ano de realização
do Curso.
 

APF - ASSESSOR PESSOAL DE FORMAÇÃO
O Assessor Pessoal de Formação é o adulto designado
para acompanhar, orientar e apoiar o adulto (escotista ou
dirigente) em seu processo de formação. O Assessor
Pessoal de Formação é designado pela Diretoria do órgão
que desenvolveu o processo de captação onde o adulto
captado irá atuar.
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Jbef5YjKbyWk4M6ybdruCf8Ufh9JWU0y/view?usp=sharing


 

Máximo de 32 vagas e mínimo de 12 vagas;

INSCRIÇÕES
 
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 13/05/2020 em duas etapas:
 
1ª etapa: realizar a inscrição através do Meu PAXTU (Para quem tem registro
Escoteiro) ou do PAXTU Administrativo, disponível no endereço
http://paxtu.escoteiros.org.br. Para as pessoas que ainda não tem registro
institucional e que, portanto, não podem fazer inscrição pelo Meu PAXTU,
enviar os dados (nome, endereço, bairro, CEP, telefone, e-mail, CPF, grupo
escoteiro e APF) através do e-mail espiritosanto@escoteiro.org para que seja
efetuada a inscrição avulsa.
 
2ª etapa: seguir os seguintes passos: realizar o cadastro no Campo Escola
Virtual (se ainda não for cadastrado). Esse cadastro é realizado apenas uma
vez e se você já for usuário do Ambiente Virtual de Formação, não precisa fazer
um novo cadastro.
 
Acesse o Roteiro : Cadastro no Campo Escola Virtual
 
Realizar, no Campo Escola Virtual, a inscrição no ambiente Tarefas Prévias
Curso Preliminar. 
 

NÚMERO DE VAGAS

 

INVESTIMENTO
Curso totalmente gratuito.
 
Dúvidas e solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço  
eletrônico espiritosanto@escoteiro.org 
 
As atividades e leituras estão informadas no documento Rotas de aprendizagem
da respectiva linha e ramo de atuação e deverão ser acompanhadas e
orientadas pelo Assessor Pessoal de Formação. 
 
Não haverá etapa presencial. As atividades presenciais serão trabalhadas pelos
APF's assim que retornar as atividades semanais das UEL's.
 
A participação do curso será acompanhada, e aqueles que não cumprirem os
requisitos mínimos de participação NÃO SERÃO APROVADOS
 
Luciano Antonio Rodrigues
Diretor Presidente UEB/ES

http://paxtu.escoteiros.org.br/
https://www.escoteirosead.org.br/pluginfile.php/4512/mod_resource/content/5/EAD%20-%20Cadastro%20no%20Campo%20Escola%20Virtual.pdf

