EDITAL: Curso Preliminar em EaD << versão 2.0 >>
De 28/10 a 02/12








25 a 40 horas de muito aprendizado.
15 Formadores.
13 Unidades temáticas no Campo Escola Virtual da UEB.
6 semanas de duração.
2 certificados.
Inscrições até 09 de outubro, pelo Meu Paxtu.
Investimento: R$20

Programa do Curso:
1. Ambientação.
2. Sistema Nacional de Formação + Rotas de Aprendizagem.
3. Fundamentos do Escotismo I.
4. Valores e espiritualidade no Movimento Escoteiro.
5. Perfis, cargos e funções de escotistas e dirigentes.
6. PAXTU.
7. Trabalho em equipe na Unidade Escoteira Local envolvendo os pais.
8. Importância e aplicação de jogos e canções.
9. Cerimônias escoteiras, sinais manuais, apitos e vozes de comando.
10. Características do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.
11. Visão geral do Programa Educativo.
12. Segurança em atividades I.
13. Proteção infantojuvenil I.
14. Planejando e vivenciando uma reunião semanal.
15. Avaliação dos módulos.

O curso será realizado ao longo de seis semanas, em dois grandes ambientes
distintos:

1) Ambiente do Campo Escola Virtual da UEB (atividades obrigatórias; conceitos mínimos
para aprovação: realização de 75% das tarefas e rendimento de 70% nas mesmas).
o Momentos semanais assíncronos, porém respeitando obrigatoriamente os prazos
intermediários para cada Unidade Didática (UD), a saber:
 UD 01: de 28/10 a 01/11.
 UDs 02, 03 e 04: de 02 a 08/11.
 UDs 05, 06 e 07: de 09 a 15/11.
 UDs 08, 09, 10 e 11: de 16 a 22/11.
 UDs 12, 13 e 14 e 15: de 23 a 29/11.
2) Ambiente de videoconferência pelo Zoom Meetings (com exceção da Sessão 1, todas
as demais são de participação opcional).
o Momentos síncronos, ao vivo, interativos com o(a) formador(a) responsável por
cada Unidade Didática, sempre com 60 minutos de duração, iniciando às 19:30
(horário oficial de Brasília), nas datas a saber:
 28/10 (4ª) – Sessão 1 (Reunião Prévia
para Ambientação) – Participação
obrigatória – Formadores: David
Izecksohn (Coordenação de Gestão
de Adultos) e Renato Galves (Diretor
do CP)
 09/11 (2ª) – Sessão 2 – Formadora
Bibiana Zanella (Tocantins)
 11/11 (4ª) – Sessão 3 – Formador
Willian Iório
 13/11 (6ª) – Sessão 4 – Formadora
Neusa Mamede (Mato Grosso do Sul)
 16/11 (2ª) – Sessão 5 – Formador
Franklin Almeida
 17/11 (3ª) – Sessão 6 – Formadora
Lilene Alvarenga

 18/11 (4ª) – Sessão 7 – Formador
Daniel Franco
 23/11 (2ª) – Sessão 8 – Formador
André Borba (Mato Grosso do Sul)
 24/11 (3ª) – Sessão 9 – Formador
Alberto Pinheiro
 25/11 (4ª) – Sessão 10 – Formadora
Angélica Maia
 26/11 (5ª) – Sessão 11 – Formador
André Leonardo
 30/11 (2ª ) – Sessão 12 – Formadora
Tereza Sandes
 01/12 (3ª) – Sessão 13 – Formador
José Carlos
 02/12 (4ª) – Sessão 14 – Formador
Márcio André

 Cada sessão foi planejada para ocorrer na semana seguinte à execução das leituras e
atividades no Campo Escola Virtual da UEB. Eventuais alterações de datas e
formadores responsáveis podem ocorrer no surgimento de alguma eventualidade, por
meio de aviso prévio no grupo do curso no WhatsApp.
 As sessões são relativas aos assuntos das respectivas UDs, e serão compostas por
reflexões, debates e/ou práticas sobre o tema. A participação nas sessões (exceto a
primeira) não é pré-requisito para ser aprovado no curso. Porém, os cursantes que
participarem de 10 ou mais sessões receberão um certificado adicional, com a carga
horária complementar. Não serão emitidos certificados para participações inferiores a
10 sessões.
 Haverá chamada por presença ao término de cada sessão e a entrada na sala virtual
somente será autorizada até 10 minutos após o horário previsto para o início de cada
sessão.
 A participação na sessão deve ser obrigatoriamente com a câmera ligada durante todo
o tempo.
 Os links para cada sessão serão divulgados sempre no próprio dia da mesma.
Carga horária:
 “Aprovação regular” (reunião prévia + atividades assíncronas semanais no Campo
Escola Virtual da UEB) = 25 horas – a ser entregue diretamente, via Meu Paxtu.
 “Aprovação plena” (“Aprovação regular” + participação efetiva em 10 ou mais
sessões ao vivo) = 1 certificado de aprovação regular de 25 horas + 1 certificado
complementar de participação nas sessões = 15 horas. O que totalizará 40 horas.
Este certificado complementar será enviado por e-mail ao Diretor Presidente da
Unidade Escoteira Local, para fazer a entrega oportunamente.
o OBS: participante sem aprovação no Campo Escola Virtual, mas com
participação efetiva em 10 ou mais sessões ao vivo receberá uma declaração
de participação nas sessões ao vivo do CP, num total de 15 horas. Contudo,
esta declaração sozinha é insuficiente para concluir a atividade da rota de
aprendizagem, devendo neste caso o cursante se reinscrever em futura
edição do curso e repetir as atividades no Campo Escola Virtual da UEB, a fim
de ser aprovado e receber seu certificado.
Investimento total: R$20 (vinte reais).
Prazo para Inscrições e pagamentos: até 9 de outubro. As inscrições são por ordem de
chegada, mas somente o pagamento reserva a sua vaga no curso.
Total de vagas: 80 (sendo 40 reservadas para cursantes do Rio de Janeiro).

