
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 Voluntários, abre inscrição para o Curso Intermediário
(CI_01_2022) com o objetivo de atender voluntários
ingressantes nas Unidades Escoteiras, Escotistas e
Dirigentes.

O curso será realizado em duas  etapas, na modalidade
EaD entre os dias 15 de junho a 30 de julho de 2022 e
etapa presencial entre os dias 19 a 21 de agosto de 2022.

COMO PARTICIPAR
Para participar do Curso Intermediário o adulto deverá ser
indicado pela Unidade Escoteira Local. Para ingressar no
Nível Intermediário estar com registro Escoteiro ativo e
ter realizado a 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.
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Escotista: Máximo de 32 vagas e mínimo de 12 vagas;
Dirigente: Máximo de 24 vagas e mínimo de 6 vagas;

INSCRIÇÕES

As inscrições da etapa EaD deverão ser realizadas até o dia 10/06/2022. 

Inscrição Paxtu: Realizar a inscrição através do PAXTU disponível no
endereço http://paxtu.escoteiros.org.br. 

NÚMERO DE VAGAS

INVESTIMENTO
Os valores que compõe a taxa de inscrição são os seguintes:

Plano 1: Etapa EaD= 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. 

Plano 2: Etapa presencial: Os valores serão disponibilizados na circular 2. 

Boleto emitido pelo Paxtu

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita
até 12 de junho de 2022 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.

http://paxtu.escoteiros.org.br/


16/05 a 10/06/2022 - Inscrição etapa EaD
12/06/2022 - Prazo para desistência e devolução de 70% da taxa de
participação.
15/06 a 30/07/2022 - Curso Intermediário etapa EaD
A definir - Webconferência - 17h
A definir - Webconferência - 17h
01/07 a 30/07/2022 - Inscrição etapa presencial
19/08 a 21/08/2022 - Etapa presencial 

DIREÇÃO
Curso Intermediário Escotista - Sandra Fiorio
Curso Intermediário Dirigente - Jodelson Sabino

INFORMAÇÕES
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 participação do curso será acompanhada, e aqueles que não cumprirem os
requisitos mínimos de participação NÃO SERÃO APROVADOS.

Para a conclusão do nível intermediário (homologação pelo nível regional) o
cursista deverá participar e ser aprovado com certificação emitida pelo
Escritório regional e a conclusão da rota de aprendizagem (orientado pelo APF).

Cursistas de outras regiões seguirão as regras de conclusão da sua região
escoteira.

AGENDA

Flavio Rodrigues Ribeiro
Diretor Presidente UEB/ES

http://escoteiro.org/
http://escoteiro.org/

