
 

 

EDITAL: Curso Técnico de Jornadas  

20 e 21 de agosto de 2022 
 
 
Informações importantes: 
 

 24 horas de muito aprendizado. 
 Unidades Teóricas 
 Vivência de uma Jornada 
 Inscrições Abertas de 18/07/2022 até 05/08/2022. 
 Reunião Prévia em 12/08/2022 as 19:30 hs no modelo On Line (Pelo ZOOM) é 

obrigatório a participação 
 Diretor: José Luís Oliveira 

 
Programa do Curso: 
 

1. Ambientação no PARNA ITATIAIA. 
2. Objetivos educativos da jornada. 
3. Preparação do jovem antes da jornada. 
4. Preparação do escotista antes da jornada. 
5. Jovem durante a jornada. 
6. Atuação do escotista durante a jornada. 
7. Cartas-prego e Relatório. 
8. Segurança. 

 
 
Local: O Curso será realizado em Itatiaia. (Chalé Escoteiro)  
 
Carga horária: Os aprovados nesta Etapa receberão certificado 
com 24h de carga horária, que será disponibilizado no escritório 
regional, 30 dias após a conclusão do curso. 
 
Investimento total deste Curso: R$ 120,00 (Cento e vinte reais) 
 
Pernoite: Haverá pernoite na vivência da Jornada. 

Prazo para Inscrições e pagamentos: até 05 de AGOSTO 2022, 
pelo Meu Paxtu. As inscrições são por ordem de chegada, mas 
somente o pagamento reserva a sua vaga no curso. 

Para se inscrever, é necessário estar com o registro ativo na UEB e que 
haja liberação por escrito do Presidente da Unidade Escoteira Local 
na qual o escotista esteja vinculado. 

Total de vagas: 32 (trinta e duas) vagas. 



 

 

 
Conhecimentos Prévios: 
 

Para que tenhamos um aproveitamento maior do nosso curso, se 
faz necessários alguns conhecimentos prévios que deverão ser 
desenvolvidos junto com o respectivo APF, previamente ao curso, 
são eles: 
 

 Conhecimento de Orientação com Bússola 
 Avaliação de Altura e Distância 
 Códigos – (ZENIT/POLAR) 
 Percurso de Gilwell 
 Nós (Direito, Escota, Escota Alceado, Correr) 
 Voltas (Fiel, Ribeira, Redonda) 
 Amarras (Quadrada, Diagonal, Paralela, Tripé) 

 
 Saber montar barraca de camping 

 
Obs.: Os Cursantes serão divididos em patrulhas e estas 
deverão ter barracas disponíveis para homens e mulheres se 
acomodarem separadamente, assim como também 
obedecendo as últimas recomendações sanitárias expedidas 
em ofícios pela UEB. 

 

Bibliografia Recomendada: 

 
 Livro Padrões de Atividades Escoteiras - União dos Escoteiros 

do Brasil 2013  
 Guia da Aventura Escoteira – Rumo e Travessia  
 Guia do Desafio Sênior  
 Livro Acampar e Explorar - União dos Escoteiros do Brasil  

 

 

Rio de Janeiro, em 13 de julho de 2022. 

 
José Luis Oliveira 
Diretor do Curso 

 
 


