
curso de canções 2020



Horário de inicio: 14h - 24/10/2020.
Horário de término: 17h - 24/10/2020.
O link de participação será enviado por e-mail até às 10 horas do dia 24 de
outubro.

Prezado(a) Companheiro(a),

A Diretoria Regional através da Equipe Regional de Programa Educativo, abre
inscrição para o Curso de Canções. Em formato EAD, o Curso de Canções será
uma live cantada com convidados que marcaram a história dos 20 anos do
curso e outros convidados que iniciarão a sua história neste tradicional curso
dos Escoteiros Capixabas

A live será realizada pela plataforma Google Meet para jovens a partir dos 13
anos. Os participantes que concluírem a tarde de curso receberão um
Certificado de Participação.

As inscrições são gratuitas e serão disponibilizadas via Meu Paxtu, a partir das
0h do dia 15 de outubro até o dia 23 de outubro, ficando disponíveis até às
23h55 do dia 23.

OUTRAS INFORMAÇÕES

INVESTIMENTO

Curso totalmente gratuito.

DISTINTIVO

Será vendido pelo Escritório Regional sob a responsabilidade do Chefe Junior
Pereira. Maiores informações serão disponibilizadas em breve.

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

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

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


De leste a oeste e de sul ao NORTE. A turma voltou para o Distrito Rio São
Mateus para estimular a comunidade de Conceição da Barra a retomar as
atividades escoteiras no município e não poderia deixar de homenagear o
Grupo Escoteiro que desenvolveu diversas atividades no município. Alguém
conhece o lenço?

A partir de 2016 foi definido que os distintivos seriam padronizados e os
Grupos Escoteiros que sediam o Tradicional Curso de Canções Escoteiras
recebe com carinho a homenagem com o nosso "Trio de Marketing" do
Curso de Canções.

Em 2016 a Região Escoteira fretou um ônibus e a galera foi para o extremo
norte do ES para Ecoporanga e fomos recebidos por nossos irmãos
Escoteiros do 23/ES GE Nhambu. Estão reconhecendo o lenço?

No ano seguinte a galera saiu do distrito Rio São Mateus e forma para o
Distrito Rio Doce e foram recebido na sede do 12/ES Grupo Escoteiro
Marista. Nossos trio de canções colocou o Uniforme Escoteiro e foi
investido no grupo anfitrião.

Como nossos trio de canções são colecionadores e querem participar do
COBRAS, falaram "queremos  o lenço escoteiro do primeiro grupo da
Região que fez seu lenço degrade." #partiudistritorioitapemirim. E fomos
acolhidos pelos nossos irmãos do 34/ES Grupo Escoteiro Mimoso do Sul.

O Curso já teve o nome de Módulo e esse foi o distintivo de 2013.

O Curso de Canções foi uma grande iniciativa da Chefe Sandra Fiorio
em 2000 com o Curso Regional de Canções e Místicas Escoteiras.
De lá para cá não parou e não é uma pandemia que irá nos parar.



Em 2020, devido a pandemia, infelizmente não poderemos estar
aglomerando para fazer as mais diversas dinâmicas das canções escoteiras
que tanto nos aproximam e nos fazem mais irmãos.

Comemorando 20 anos do Curso de
Canções Escoteiras 

Mas a tradição não poderá ser quebra...


