CURSO
PRELIMINAR
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 e Educação a Distância, abre inscrição para o
Curso Preliminar (CP_01_2021) com o objetivo de atender
voluntários ingressantes nas Unidades Escoteiras, Pais,
Escotistas e Dirigentes.
O curso será realizado em duas

etapas, utilizando o

Ambiente Virtual de Formação (AVA) da Região
Escoteira do Espírito Santo para atividades de educação
a distância (EaD), no período de 05/02 a 07/03/2021 e o
encontro presencial no dia 13 de março de 2021 (com
avaliação prévia do cenário pandêmico e confirmações com
antecedência).

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.

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 30/01/2021 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 email 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.
Realizar, no Campo Escola Virtual, a inscrição no ambiente Tarefas Prévias Curso
Preliminar.
NÚMERO DE VAGAS
Máximo de 48 vagas (2 turmas) e mínimo de 12 vagas;
INVESTIMENTO
Os valores que compõe a taxa de inscrição são os seguintes:
Plano 1: Etapa EaD + Etapa presencial= R$ 40,00
Alimentação dos cursistas e equipe de curso (cafés e lanches)

R$ 20,00

Transporte formadores

R$ 5,00

Sistema para operacionalização do Curso (Infraestrutura)

R$ 4,00

Programação (papel, lápis, material de jogos, cerimonial)

R$ 4,00

Taxas Bancárias/ Custos Administrativos e Operacionais

R$ 2,00

Contingência

R$ 5,00

Plano 2: Etapa EaD= R$ 20,00
Servidor e sistema para operacionalização do Curso (Infraestrutura)

R$ 15,00

Taxas Bancárias/ Custos Administrativos e Operacionais

R$ 2,00

Contingência

R$ 3,00

Depósito
Titular: União dos Escoteiros do Brasil Região ES - 33.788.431/0064-05
Banco do Brasil - Agência 112-0 - Conta corrente 76396-9
Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 31 de janeiro de 2021
pelo Paxtu, implicando, independente de motivo, na devolução de 70% (setenta por cento) dos valores
pagos, sem direito a atualização. A retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago trata-se de multa
destinada a cobertura de despesas administrativas relativas ao evento. Em caso de dúvidas, entrar em
contato com o escritório regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org.

LOCAL - ETAPA PRESENCIAL - APENAS REGIÃO ESPÍRITO SANTO
Aracruz - Sede do 25º/ES GE Jequitibá
Rua Celeste Scarpatti, 90, Bairro Jequitibá - Google Maps
Cachoeiro de Itapemirim - Sede do 6º/ES GE Baden-Powell
Praça Alvim Silveira, s/n°Ilha da Luz - Google Maps
DIREÇÃO
Informações no boletim 2
TUTOR
Informações no boletim 2
Dúvidas
e
solicitações
deverão
ser
encaminhadas
ao
endereço
eletrônico espiritosanto@escoteiro.org ou Whatsapp 27 99758-2263.
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.
A circular e demais informações estarão no site www.escoteiro.org
A agenda da webconferência será divulgada no boletim 2.
A participação do curso será acompanhada, e aqueles que não cumprirem os
requisitos mínimos de participação NÃO SERÃO APROVADOS.
Para a conclusão do nível preliminar (homologação pelo nível regional) o
cursista deverá ter concluído a etapa virtual com certificação emitida pelo
campo escola virtual, participar da etapa presencial com certificação emitida
pelo Paxtu e a conclusão da rota de aprendizagem (orientado pelo APF).
Cursistas de outras regiões seguirão as regras de conclusão da sua região
escoteira.

Luciano Antonio Rodrigues
Diretor Presidente UEB/ES

