MÓDULO GOOGLE
WORKSPACE

Aos
Presidentes das Organizações Escoteiras, Dirigentes
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
módulo online “Google Workspace” (MGW_02_2021)
com o objetivo de capacitar os adultos voluntários da nossa
organização a obterem uma conta grátis no Google
Workspace.
O módulo será em uma etapa, utilizando o Campo Escola
Virtual (CEV) da Região Escoteira do Espírito
Santo para atividades de educação a distância (EaD), no
período de 09/05 a 05/06/2021.

COMO PARTICIPAR
Para participar do módulo online “Google Workspace” o
adulto deverá estar com o Registro Escoteiro ativo no ano
corrente, ter realizado a Promessa Escoteira e ter
participado do curso preliminar.

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 do adulto.

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 01/05/2021 em duas etapas:
1ª etapa: realizar a inscrição através do Meu PAXTU
2ª etapa: Clique em Tutorial de Acesso ao Campo Escola Virtual
AGENDA
Período de inscrição: 07 de abril a 01 de maio de 2021;
Realização do módulo: 09 de maio a 05 de junho de 2021;
NÚMERO DE VAGAS
Serão abertas 40 vagas para inscrição;
O treinamento só ocorrerá se houver pelo menos 12 inscritos;
INVESTIMENTO
R$ 25,00
Os recursos arrecadados com o valor das inscrições serão aplicados na manutenção do
Campo Escola Virtual dos Escoteiros do Brasil Região do Espírito Santo.

Depósito
Titular: União dos Escoteiros do Brasil Região ES - 33.788.431/0064-05
Banco do Brasil - Agência 112-0 - Conta corrente 76396-9

Pague com Pix

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 05 de
maio de 2021 pelo Paxtu, implicando, independentemente do 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 à cobertura de despesas
administrativas relativas ao evento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o escritório
regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org.

Dúvidas e solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico
espiritosanto@escoteiro.org ou Whatsapp 27 99758-2263.
A circular e demais informações estarão no site www.escoteiro.org
Além das atividades realizadas no Campo Escola Virtual, a programação
deste treinamento inclui uma webconferência a ser realizada com todos os
cursistas via Google Meet no dia 15/5/2021, sábado, de 18h às 19h.
A participação do módulo será acompanhada, e aqueles que não cumprirem os
requisitos mínimos de participação NÃO SERÃO APROVADOS.
Percentual de aprovação para emissão do certificado: 85% do conteúdo

Junior Pereira Almeida

Jodelson Aguilar Sabino

Gestor do Campo Escola Virtual UEB/ES

Coordenador Módulo Google Workspace

Alana Gomes Fernandes

Flavio Rodrigues Ribeiro

Equipe Módulo Google Workspace

Equipe Módulo Google Workspace

Seja mais colaborativo, produtivo e eficiente com o Google Workspace para
organizações sem fins lucrativos.
Ajude sua organização sem fins lucrativos a colaborar de forma mais eficaz com
aplicativos empresariais inteligentes e seguros, como Gmail, Docs, Agenda, Drive
e Google Meet, para que você possa se concentrar no que é importante.

