
 

 

EDITAL: Curso Preliminar Presencial 
Distrito Zona Norte 1 

05 e 06 de novembro de 2022 
 
 
Informações importantes: 
 

 18 horas de muito aprendizado. 
 15 Unidades 
 Inscrições exclusivas para o distrito Zona Norte 1 de 13 a 29 de setembro, pelo Meu 

Paxtu. 
 Inscrições gerais de 29 de setembro a 07 de outubro 
 Diretor: Daniel Franco 

 
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 Soares Pereira – Avenida Maracanã, 1450 
- Tijuca 
 

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$ 50,00 (cinquenta reais), não incluídas refeições. 

Pernoite: Não haverá pernoite. 

 

 

 



 

 

Prazo para Inscrições e pagamentos: até 07 de outubro 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. 

Por ser este um Curso Distrital, até o dia 29/09/22, serão priorizadas as inscrições de 
voluntários do respectivo distrito. Após esta data, havendo disponibilidade de vagas, as 
mesmas serão disponibilizadas para o restante da Região do Rio de Janeiro. 

Total de vagas: 24 (vinte e quatro) vagas.  

Desistência: 

Conforme resolução 01/2018 ART 6º 

“Em caso de desistência de pessoas inscritas em eventos ou cursos de formação da 
UEB/RJ, qualquer que seja o motivo, não se fará transferência da taxa para outro 
curso ou evento, sendo, entretanto, possível a devolução do valor pago, mediante 
solicitação por escrito enviado pela UEL, ao escritório regional e na seguinte forma:  

I- Devolução de 100%(cem por cento) da taxa no caso de solicitação de 
devolução em até trinta dias antes da data do primeiro dia do evento ou 
curso de formação; e 

II- Devolução de 50%(cinquenta por cento) da taxa, no caso de solicitação de   
o vigésimo nono dia até vinte dias antes da data prevista para o evento ou 
curso de formação” ... 

 

IMPORTANTE:  

Todos os cursantes devem estar com todas as doses da vacina, já com o prazo de 14 
dias, se for o caso, e apresentar o comprovante a Direção do Curso de forma antecipada. 

 

Rio de Janeiro, em 13 de Setembro de 2022. 

Dilce Blezer Moreira 
Coordenadora de Formação Regional 

 
 

 


