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1) Ainda estamos restritos ao Escotismo Online. Estamos aguardando a entrega, pela equipe nacional, dos novos "pacotes" no

Campo Escola Virtual (CEV), para servirem de base aos próximos Cursos Intermediários e Avançados. Tão logo cheguem, os

Formadores irão testar, debater, ajustar, e tomar as ações necessárias. Os eventos de formação de agosto à dezembro serão

definidos oportunamente, tão logo tenhamos mais informações úteis para essa tomada de decisão. 

2) Para estar adequado às diretrizes nacionais atuais, qualquer curso escoteiro em EaD deve utilizar o Campo Escola Virtual da UEB (CEV).

Todos os nossos cursos regulares em EaD oferecem momentos assíncronos (pela plataforma Moodle, no CEV) e também momentos

síncronos (pela plataforma Zoom Meetings) e em 2021 terão editais contendo todas as datas e regras pertinentes. Leia sempre o Edital

antes de se inscrever, pois contém informações importantes e mais detalhadas do que as do calendário.

3) O Assessor Pessoal de Formação (APF) é um parceiro fundamental ao seu aprimoramento como voluntário. A homologação do nível de

formação requer a aquisição de comportamentos desejados, que podem ser obtidos por meio do cumprimento das atividades previstas na

Rota de Aprendizagem, que se dividem em atividades Fixas (devem ser feitas tal como estão listadas) e Flexíveis (podem ser acordadas com

o seu APF). Você encontra essa relação nos materiais publicados pela UEB, no aplicativo "mAPPa Adulto" ou no "Checklist do APF", que

está no site regional. O curso é apenas uma dessas atividades em cada Rota, e pode ser realizado no início, meio ou final da mesma. Em

caso de dúvidas, consulte o documento Perguntas & Respostas Frequentes.
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