
 

 

EDITAL: Curso Preliminar Presencial 
24 e 25 de setembro de 2022 

 
 
Informações importantes: 
 

 18 horas de muito aprendizado. 
 15 Unidades 
 Inscrições de 09 de agosto até 02 de Setembro, pelo Meu Paxtu. 
 Diretor: Alberto Pinheiro 

 
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. 

 
Local: O Curso será realizado na Escola Municipal São Tomás  de Aquino – Praça Almirante 
Júlio de Noronha, 40, Leme – Rio de Janeiro 
 

Carga horária: Os aprovados nesta Etapa receberão certificado com 18h de carga 
horária, que será disponibilizado no escritório regional, 30 dias após a conclusão do curso.  

Investimento total deste Curso: R$ 60,00 (sessenta reais), não incluídas refeições. 

Pernoite: Não haverá pernoite. 

 

 

 

 



 

 

Prazo para Inscrições e pagamentos: até 02 de Setembro 2022, pelo Meu Paxtu. 
As inscrições são por ordem de chegada, mas somente o pagamento reserva a sua vaga no 
curso. 

Para se inscrever, não é necessário estar com o registro ativo na UEB. Nestes casos, a 
inscrição deverá ser realizada via escritório Regional, com anuência da Direção do Grupo 
Escoteiro em que o voluntário participa. 

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

 

IMPORTANTE:  

Curso está sujeito a alteração de data dependendo das condições sanitárias na cidade. 

Todos os cursantes devem estar com as doses da vacina, se for o caso, e apresentar o 
comprovante a Direção do Curso de forma antecipada. 

 

Rio de Janeiro, em 09 de Agosto de 2022. 

Dilce Blezer Moreira 
Coordenadora de Formação Regional 

 
 

 


