EDITAL 16/2018- Versão 2 - ERGA/DF
MÓDULO – TÉCNICAS ESCOTEIRAS
Versão 2
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 Aperfeiçoamento,
conforme detalhes abaixo relacionados:
Tema: Técnicas Escoteiras
Objetivos:


Capacitar Escotistas e Dirigentes para atuarem com desenvoltura utilizando
técnicas escoteiras;



Trabalhar com Escotistas e Dirigentes a montagem de um acampamento modelo
com pioneirias utilizando nós e amarras;



Desenvolver nos Escotistas e Dirigentes habilidades para manusear, fazer
manutenção e pequenos reparos em ferramentas de sapa;



Treinar diferentes maneiras de se fazer fogo e aprender sobre tipos de fogueiras
com suas utilizações;



Preparar uma refeição completa com entrada, prato principal, bebida e sobremesa
utilizando receitas de comidas mateiras que deverão ser cozidas na fogueira;



Aprender sobre os mais variados tipos de mochilas e barracas com suas utilizações,
vantagens e desvantagens.

Local: Campo Escola dos Escoteiros - SCES Trecho 3 Lote 3 (em frente a AABB) Setor de
Clubes Esportivos Sul CEP 70200-003 – Brasília – DF
Data e Hora: Início às 09:00h e término às 18:00h do dia 11/11/2018 (domingo).
Público-Alvo: Escotistas e Dirigentes, em especial Escotistas dos ramos Escoteiro e
Sênior, que tenham concluído o Nível Preliminar.
Número de vagas: Mínimo: 24; Máximo: 32
Prazo para as inscrições:
Dia 07/11/2018 (quarta-feira) – até às 20h00
Diretores: João Henrique e Alaor
Investimento individual: R$70,00 (setenta reais). A taxa cobrirá o material utilizado,
bem como a alimentação, incluindo o almoço.
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.
5) A diretoria da UEL, deverá encaminhar para o escritório Regional, e-mail com os
nomes dos inscritos e ciência do APF e da Diretoria que encaminha.

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

