
Módulo Ciclo de Programa



Estar registrado na União dos Escoteiros do Brasil no ano de 2020;
Ter participado do Curso Preliminar;
Ser registrado como Escotista do Ramo do qual irá realizar o curso; 
Ter os dados para contato (e-mail e telefone) atualizados no Paxtu.
O Módulo de aperfeiçoamento sobre Ciclo de Programa no Ramo Sênior, para
atendermos a todas as unidades, serão disponibilizadas 2 vagas por unidade
escoteira; caso não seja preenchida abriremos para o público em geral.
O Módulo de aperfeiçoamento sobre Ciclo de Programa no Ramo Pioneiro será
aberto para jovens e adultos a partir dos 18 anos.

Prezado(a) Companheiro(a),

A Diretoria Regional através da Equipe Regional de Programa Educativo, abre inscrição
para o Módulos de aperfeiçoamento sobre Ciclo de Programa nos Ramos Sênior
e Pioneiro. Em formato EAD, os módulos possibilitam que os voluntários aprimorem
suas capacidades com leituras, vídeos e discussões sobre temas relevantes para o
Escotismo. O modelo oferecido para esses módulos promovem o envolvimento dos
cursantes a partir de fóruns e de atividades práticas sugeridas durante as etapas de
desenvolvimento.

O módulo para cada Ramo conta com 32 vagas e os participantes que concluírem
receberão um Certificado de Participação.

As inscrições são gratuitas e serão disponibilizadas via Meu Paxtu, a partir das 0h do dia
01 de setembro até o dia 10 de setembro, ficando disponíveis até o preenchimento das
vagas.

A iniciativa tem o objetivo de atender prioritariamente os Escotistas em formação e para
garantir essa característica foram estabelecidos os seguintes pré-requisitos:

O início dos módulos serão no dia 12 de setembro, participe!

Ana Beatriz Lima da SIlva
Gestora da Equipe Regional do Programa Educativo 

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


Webconferência obrigatória em ambos os cursos no dia 12/10/2020.
O horário da webconferênciara será informado posteriormente no fórum de discussão
de cada curso e através de WhatsApp. 

Índice de aproveitamento para receber o certificado: mínimo de 80% de participação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

       Ramo Sênior: 12/10 - 15:30 h às 16:30 h
       Ramo Pioneiro: 12/10 - 17:00 h às 18:00 h

INVESTIMENTO

Curso totalmente gratuito.

Dúvidas e solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço   
eletrônico espiritosanto@escoteiro.org ou junior.almeida@escoteiro.org.


