UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL
- Equipe Regional de Gestão de Adultos Brasília, 17 de setembro de 2018.
Aos Participantes Inscritos no Curso Básico Escotistas
Prezado Cursante,
Obrigado por sua inscrição no Curso Básico e parabéns por estar buscando concluir o Nível Básico
- Escotista! Parabéns porque você está dando um grande passo em sua formação escoteira e sua
Unidade Escoteira será a grande beneficiada por isso; e obrigado, porque esse resultado positivo
em sua Unidade Escoteira ajudará a melhorar ainda mais a qualidade do escotismo.
Temos algumas informações muito importantes que podem demandar ações imediatas que
apoiarão sua participação no curso:
Tarefas prévias:
Leitura e discussão com o Assessor Pessoal de Formação de:
• Apostila do curso Básico Escotista - cursante;
• Pelo menos os seguintes capítulos do Manual do Escotista conforme o ramo que você atua:
a) Ramo Lobinho: Os meninos e meninas da Alcateia / o marco simbólico do Ramo Lobinho / o
ciclo de programa / as áreas de desenvolvimento, as competências e as atividades dos lobinhos;
b) Ramo Escoteiro: Os jovens de 11 a 14 anos / o marco simbólico / o ciclo de programa / as
áreas de desenvolvimento, os objetivos educativos e as competências;
c) Ramo Sênior: A identidade pessoal / o método escoteiro / o ciclo de programa / as áreas de
desenvolvimento e os objetivos educativos;
d) Ramo Pioneiro: A adultez emergente / valores e método escoteiro / o ciclo de programa / as
áreas de desenvolvimento, objetivos educativos, competências e plano de desenvolvimento
pessoal.
• Ler os capítulos do POR: dos adultos e o específico do Ramo de atuação.
• Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos;
• Guia do Chefe Escoteiro
• Leitura do documento de bolso do jovem, específico ao Ramo (Alcateia em Ação, Tropa
Escoteira em Ação, Tropa Sênior em Ação e Clã Pioneiro em Ação)
Sugestão de Leitura:
- Padrões de Atividades Escoteiras
- De Lobinho a Pioneiro
Links Interessantes
Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos:
http://www.escoteiros.org/arquivos/documentos_oficiais/diretrizes_nacionais_para_gestao_de_a
dultos.pdf
Princípios, Organização e Regras – POR
http://www.escoteiros.org/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf
Padrões de Atividades Escoteiras:
http://www.escoteiros.org.br/arquivos/programa/padroes_atividades_escoteiras.pdf
Livros de Bolso:
http://escoteiros.org.br/downloads/ (Menu Esquerdo em “Programa”, escolha o ramo).
Apostila:
http://escoteiros.org.br/arquivos/gestao_de_adultos/Apostila_Curso_Basico_Escotista_Cursante.
pdf

Local:

Sede da UEB-DF, SCES - Trecho 3 - Lote 3 (Em frente a AABB) - Setor de Clubes
Esportivos Sul

Data:

29 e 30 de setembro de 2018

Horário:

Sábado, das 07h00 até domingo às 18h00

Traje:

Vestuário escoteiro, uniforme ou traje escoteiro, com camiseta com motivo
escoteiro para uso durante o dia de curso.

Material:

Talheres, copo, e prato para as refeições. Pernoite será feita acampada, então o
cursante deve providenciar e trazer o material de campo (barraca, saco de dormir
etc) a ser por ele utilizado e/ou barracas divididas pela equipe (matilhas e
patrulhas)

Equipam.:

(Não é obrigatório! Mas muito interessante trazer) Equipamento móvel para
acesso à internet, mAPPa e ao PAXTU.

Reunião prévia:

19 de setembro de 2018 às 20:00, no local do curso, quando dúvidas
pendentes poderão ser sanadas e outras informações serão repassadas.

Lembre-se, o curso começou com a sua inscrição!
Sempre Alerta Para Servir!
João Henrique e Andreia Izidro

