EDITAL - 05/2018 ERGA/DF

– CURSO PRELIMINAR –
Brasília, 15 de abril de 2018.
A Diretoria 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 informações abaixo:
Objetivo:
Desenvolver no adulto os conhecimentos e habilidades iniciais para a atuação
como escotista, dirigente institucional.
Preparação para o Curso (compromisso com a aprendizagem):
O nível preliminar é concluído com a realização das tarefas prévias e participação
ativa no curso presencial. A leitura do material e diálogo com o assessor pessoal
de formação é de suma importância.
Local:
Brasília, DF

Campo Escola dos Escoteiros do DF, SCES Trecho 3, Lote 3,

Data e Hora:

16 de junho de 2018 (sábado), das 8h às 19h.

Número de vagas: mínimo 12 e máximo 30 cursantes.
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 6 de junho às 21 horas, ou
◦ Para pais e demais interessados sem registro junto aos Escoteiros do
Brasil: inscrição pelo site até dia 6 de junho às 21 horas, através do link
https://escoteirosdf.org.br/estrutura-regional/formacao_de_adultos/
opção “Cursos” → Inscrições Inscrições
b) Confirmação da inscrição até dia 6 de junho com entrega da ficha assinada
e pagamento no Escritório Regional até as 21 horas.
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Caso não haja o quórum do mínimo de inscrições, o curso será cancelado. Nesse
caso, os cursantes que tiverem efetuado o pagamento da taxa de inscrição terão
direito à devolução integral do valor pago.
Sobre o Investimento individual:


Consultar tabela

Sobre devolução de valores: a inscrição se configura como compromisso de
participação do cursante, não cabendo devolução de valores pagos.
Material necessário para o Curso:


Prato, talher e copo.



Bloco de notas, caneta, lápis e borracha

Tarefas prévias para o Nível Preliminar:
Leitura e discussão com o Assessor Pessoal de Formação:


Apostila do Curso http://escoteiros.org.br/arquivos/gestao_de_adultos/Apostila_Curso_Prelim
inar_Dirigente_Institucional_e_Escotista_Cursante.pdf



Projeto Educativo http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/projeto_educativo_u
eb.pdf



Leitura do documento Escotistas em Ação do Ramo:
◦ Lobinho:
http://escoteiros.org.br/arquivos/programa/Escotistas_em_acao_ramo_l
obinho.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
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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.) http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf



Educação pelo amor substituindo a educação pelo temor http://escoteiros.org.br/arquivos/noti-cias/2012/A_educacao_pelo_amor_s
ubstituindo_a_educacao_pelo_temor.pdf

No mais, disposição para um momento de formação diferenciado, com práticas,
trocas de experiências e construção coletiva de conhecimento.

Diretores do Curso Preliminar
Bruno Souza e Zélia Martins
Contato: erga@escoteiros.df.org.br ou contato@escoteirosdf.org.br
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