
 

 

EDITAL: Curso Técnico de Culinária Mateira  

10 e 11 de setembro de 2022 
 
 
Informações importantes: 
 

 32 horas de muito aprendizado. 
 Unidades Práticas e Teóricas 
 Vivência de preparação e culinária mateira 
 Inscrições exclusivas pelo Meu PAXTU até dia 12/08/2022 
 Reunião prévia dia 21/08 (domingo), de 09h às 10h30, no modelo  

Online (plataforma Zoom) de participação obrigatória  
 Diretor: Luiz Claudio Borsatto Barreto 

 
Programa do Curso: 
 

1. Elaboração de cardápio 
2. Composição nutricional 
3. Receitas veganas 
4. Tipos de fogueira, fogão e forno suspenso 
5. Armazenamento e higiene dos alimentos 
6. Receitas (teoria e prática) 
7. Dicas e truques 
8. Segurança e agilidade no preparo  
9. Aplicação de atividades para os jovens 

 
Local: O Curso será realizado no Campo Escola Escoteiro de Magé 
 
Carga horária: Os aprovados nesta Etapa receberão certificado com 32h 
de carga horária, que será disponibilizado no escritório regional, 30 dias 
após a conclusão do curso. 
 
Invertimento total deste curso: R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

 
Pernoite: Haverá pernoite em barracas para os cursantes, nas clareiras do 
Campo Escola. O cursante deve levar sua barraca. 

Prazo para Inscrições e pagamentos: até 12 de Agosto de 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 
necessário alguns conhecimentos prévios que são: 
 

 Conhecimento e cuidados com ferramentas de corte 
 Acendimento de fogueiras 
 Noções de culinária 
 Segurança em atividades externas 
 Pequenas pioneirias 
 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 – Série Ar Livre, Volume 14 – Fogueiras e Comida Mateira - 

União dos Escoteiros do Brasil RS 2001  
  
 

 

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2022 

 

Luiz Claudio Borsatto Barreto 
Diretor do Curso 

 
 

 


