Boletim 1
Seminário de GESTÃO DE ADULTOS
- CENTENÁRIO DA INSÍGNIA DE MADEIRACom objetivo de capacitar os educadores voluntários da Região Escoteira do Distrito Federal,
desenvolvendo o processo de formação de adultos de forma integrada e unificada conforme o
Planejamento Estratégico 2016-2021 será promovido o Seminário Regional de Gestão de Adultos Centenário da Insígnia de Madeira, nos dias 14 a 16 de outubro de 2019 no Campo Escola dos Escoteiros
do Distrito Federal.
O seminário contará com a presença do Gerente de Gestão de Adultos dos Escoteiros do Brasil Marcos Ramacciato.
O evento contará com diversas atividades de formação. As inscrições serão feitas via “Meu Paxtu”, por
atividade, conforme interesse do associado.

Noturno Evento 2

Noturno Evento 1

Cronograma:
14/10/2019 - Segunda - feira
19h30 - Abertura Oficial

15/10/2019 -Terça-feira
19h30 Terça do Estudo

16/10/2019 - Quarta-feira
20h - Oficina da Quarta

20h00
Encontro de Formadores –
Público: integrantes da Equipe
da DGA

Tema: Perfis e Funções Nível
Local
Ciclo de Vida

Tema: APF e Acompanhamento
das Competências e Rotas de
Aprendizagem

Com Marcos Ramacciato

Com Marcos Ramacciato

Tema: Sistema Nacional de
Formação dos Escoteiros do
Brasil- Matriz de Conteúdos
Com Marcos Ramacciato

Público alvo:
Escotistas e Dirigentes
A partir de 18 anos

20 h - Oficina de Canções
Público alvo:
Escotistas
Duração 2 horas
Vagas 40

Público alvo:
Escotistas e Dirigentes
De preferência:
- com função de APF
- a partir de 18 anos

Duração: 2 horas
Vagas 50
Duração 2 horas
Vagas 50

Inscrições para Feira e Exposições durante o Seminário
1. Feira de exposição e venda relacionada à Campanha Financeira para participação em eventos escoteiros
Para a inscrição:
- Descrição do Projeto Financeiro com: nome do Projeto, objetivo, período de realização, equipe (UEL, Seção,
patrulha) organização desde a implementação ao encerramento, produto, valor, como acontece o controle
financeiro;
- Sobre o produto: como é produzido ou adquirido para a ação;
- Cartaz ou banner com a apresentação do projeto; - Material produzido para a venda;
Obs: A equipe poderá solicitar outras informações caso julgue necessário.
- Será disponibilizada uma mesa por projeto para a exposição;
- O material é de responsabilidade dos expositores e deverá ter sempre um responsável no local;
- Horário para exposição e vendas –
15/10 (3ª feira) - montagem de 17 h às 18 horas e Exposição das 18 h às 21 h.
16/10 (4ª feira) – exposição das 18h Às 21 h.
Prazo de inscrição: 14 de outubro – 2ª feira até as 12 horas pelo e-mail: dga@escoteirosdf.org.br
2. Projetos e Ações de Sucesso nas Unidades Escoteiras Locais
- Inscrição de PÔSTER para apresentação;
Pôster, sendo que esta última deve ser um trabalho único, em banner nas medidas de 90 cm de largura por
120 cm de comprimento, e sua apresentação se dá por meio da exposição em painéis em local, data e horário a ser
estipulado pela organização do evento. O banner, com qualidade estética, deve conter título, autor/autores com email, instituição que representa, introdução/justificativa, objetivos, ações e resultados. O documento escrito deve
ser enviado, contendo até 3 páginas.
Podem ser inscritos: Projetos de Insígnia de Madeira – concluídos, Projetos realizados pelas Unidades
Escoteiras Locais para compartilhar atividades especiais e outras ações de sucesso. Projetos de Patrulhas ou Equipes
de Interesse, Mensageiros da Paz, entre outros.
Prazo de inscrição: 11 de outubro – 6ª feira até as 17 horas pelo e-mail: dga@escoteirosdf.org.br
3. Revista Educação Escoteira – Venha conhecer!

Juciele S. O. Rosa
Diretora de Gestão de Adultos

