EDITAL 015/2018 – Versão 2 - ERGA/DF
MÓDULO DE FORMAÇÃO – MÉTODOS EDUCATIVOS
EM GRUPOS E SEÇÕES AUTÔNOMAS
Brasília, 25 de Outubro de 2018.

A Equipe Regional de Gestão de Adultos do Distrito Federal (ERGA), com o intuito de
qualificar o adulto para uma atuação plena, realizará Módulo de Formação, conforme
detalhes abaixo relacionados:
Tema: Gestão de Métodos Educativos em Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escoteiros e
Seções Autônomas)
Explicação: O módulo será dividido em dois subtemas: gestão de adultos (pela manhã) e
gestão do programa educativo (pela tarde). Em gestão de adultos, as discussões se
centram nos temas de Captação e Acolhimento; Acompanhamento e Formação dos
Escotistas, com seus APFs; e Avaliação e Realocação de Adultos. Em gestão do programa
educativo, as discussões se centram nos seguintes pontos: Ramos e Passagens; Tomada
de Decisões pelos Jovens; Acompanhamento das atividades da Progressão Pessoal e do
Ciclo de Programa; Planejamento de Atividades Locais e uso do RAAE (Requerimento de
Autorização de Atividade Externa).
Objetivos:










Tratar da Gestão de Adultos a nível local;
Discutir formas de captação de adultos e o processo para tanto;
Tratar da Formação e da forma como o escotista desempenha suas funções de
acordo com o ciclo de vida do adulto;
Estabelecer o papel da avaliação e a forma de sua realização;
Tratar da Gestão do Programa Educativo a nível local;
Trabalhar as características de cada ramo e as providências a serem adotadas para
passagens;
Tratar como o jovem toma decisões pelo Ciclo de Programa e como acompanhar
esse processo;
Tratar do acompanhamento da aplicação da progressão pessoal e da política de
concessão de distintivos;
Trabalhar formas de acompanhar e planejar Atividades a nível local.

Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3)
Data e Hora: Início às 8h e término às 18h do dia 11/11/2018 (domingo)
Público-Alvo: Diretores Presidentes, Diretores de Métodos Educativos, outros dirigentes
que trabalhem na área de Métodos Educativos, Chefes de Seção e outros interessados na
temática.
Número de vagas: Mínimo: 6; Máximo: 25. A Coordenação se reserva ao direito de
cancelar o evento caso não se obtenha o número mínimo de cursantes.

Prazo para as inscrições:
Dia 31 de Outubro às 20h:00, com pagamento
A Confirmação deve ocorrer mediante envio, por e-mail, pela diretoria do Grupo Escoteiro
ou chefia da Seção Autônoma, da lista de inscritos ao Escritório Regional.
Diretor: Hugo Sales
Investimento individual: R$70,00.
Sugestão de Leitura Prévia:




Descritivo
de
Cargos
Locais:
http://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2018/05/DESCRITIVO-DE-CARGOS-LOCAL-1.pdf
Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos: http://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2016/04/diretrizes_nacionais_para_gestao_de_adultos.pdf
Padrões
de
Atividades
Escoteiras:
http://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/padroes_atividades_escoteiras.pdf

Política
Nacional
de
Programa
Educativo:
http://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2018/02/Pol%C3%ADtica_nacional_de_programa_educativo.pdf
Procedimentos de Inscrição:
1) Entre no “meu paxtu” em http://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/ utilizando o
seu número de registro sem o dígito verificador. No caso de primeiro acesso no
sistema, a senha é a sua data de nascimento no formato DDMMAAAA
2) Clique em “eventos” e localize o Módulo. Clique no ícone

para se inscrever.

3) Selecione a categoria de participação “cursante”, leia o edital, marque as duas
caixas

e em

. Cheque os dados e confirme.

4) O responsável pela UEL deverá encaminhar para o Escritório Regional por email os
a lista com os nomes dos inscritos da sua UEL, indicando o ciente do APF para a
participação no curso.

Tendo em vista a preparação prévia para o curso com indicação de tarefas e orientação do
Assessor Pessoal de Formação, fica estabelecido que:


Não é permitida a troca de fichas de inscrições após o encerramento das
inscrições.



Não é permitida a troca de participante no dia da realização do curso, caso
a pessoa inscrita tenha algum impedimento.

Para maiores informações entre em Contato com a Equipe do Escritório Regional
Contatos: Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453
e-mails: vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br, jeovane.souza@escoteirosdf.org.br

