EDITAL - 03/2019 ERGA/DF

– CURSO PRELIMINAR –
Brasília, 19 de março de 2019.

A Equipe Regional de Gestão de Adultos do Distrito Federal (ERGA), com o intuito de
desenvolver no adulto os conhecimentos e habilidades iniciais para a atuação como escotista ou
dirigente institucional, realizará o CURSO PRELIMINAR (CP), conforme detalhes abaixo
relacionados:
Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3)
Data e Hora: 05/05/2019 (domingo), das 08:00h às 18:00h.
Número de vagas: turma de no mínimo 20 e máximo 30 participantes.
O que Levar: prato, talher e copo. Material para anotações e realizações das atividades (caneta,
lápis, bloco ou caderno)
Como se inscrever? Qual o prazo?
São duas etapas:
a) Inscrição on line, pelo Meu Paxtu ou pelo site da Região Escoteira do DF:
• Para membros com registro ativo junto aos Escoteiros do Brasil: inscrição pelo Meu Paxtu até dia
10 de abril às 21 horas, ou
• Para pais e demais interessados sem registro junto aos Escoteiros do Brasil: inscrição pelo site
até dia 10 de abril às 21 horas, através do link https://escoteirosdf.org.br/estruturaregional/formacao_de_adultos/ - opção “Cursos” → “Inscrições”
b) Confirmação da inscrição até dia 10 de abril de forma on-line e pagamento no Escritório
Regional até 11 de abril às 17 horas.
c) IMPORTANTE: A inscrição só será considerada como efetivada após o preenchimento da ficha
de inscrição de forma on-line (não há necessidade de entrega da ficha impressa) e do
pagamento até a data acima. O mero preenchimento no formulário ou no PAXTU NÃO garante
a inscrição.
d) ATENÇÃO! Dirigente Responsável pela UEL deverá enviar com a sua ciência, a lista de
inscritos por e-mail para o endereço vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br
Investimento individual:
• Grupos da Categoria A: R$ 70,00
• Grupos da Categoria C: R$ 80,00

• Grupos da Categoria B: R$ 75,00
• Desconto de R$ 10,00 para pagto até 05/04/2019.



Entendemos que a inscrição se configura como compromisso de participação do
cursante, não cabendo devolução de valores pagos.

Tarefas prévias: Leitura e discussão com o Assessor Pessoal de Formação:
• Apostila do Curso
https://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/Apostila_Curso_Preliminar_Dirigente_Institucional_e_Escotista_Cursante.
pdf
• Projeto Educativo
http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/projeto_educativo_ueb.pdf
• Leitura do documento Escotistas em Ação do Ramo:
Lobinho: http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/Escotistas_em_acao_ramo_lobinho.pdf
Escoteiro: http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_acao.pdf
Sênior: http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_acao_senior.pdf
Pioneiro: http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/escotistas_em_acao_ramo_pioneiro.pdf
Sugestões de leituras:
• Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil
http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/estatuto_UEB_2011.pdf,
• Princípios, Organização & Regras - P.O.R.
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2016/01/por.pdf
• Educação pelo amor substituindo a educação pelo temor
https://www.escoteiros.org.br/arquivos/noticias/2012/A_educacao_pelo_amor_substituindo_a_educ
acao_pelo_temor.pdf
*A Região Escoteira do DF reserva-se o direito de cancelar o curso caso não seja preenchida a
quantidade mínima de inscrições. Nesse caso, os cursantes inscritos terão direito à devolução
integral do valor pago.

Juciele Rosa
Diretora de Gestão de Adultos
Contato: erga@escoteiros.df.org.br ou juciele@escoteirosdf.org.br
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