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Módulo de Aperfeiçoamento 
EAD Saúde Mental
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O que é o evento?
O Módulo de Aperfeiçoamento – Saúde Mental traz informações so-
bre aprendizagem e desenvolvimento pessoal sobre como lidar com 
transtornos de comportamento, abusos físicos e emocionais, diversi-
dade e inclusão, etc. 

O porquê do evento?
A atividade atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico Re-
gional Escoteiro, item 1.4.4 e os Indicadores Brasileiros para os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável, item 4. 

Quando?
De 01 de setembro de 2021 a 01 de outubro de 2021

Onde?
On-line
www.escoteirosead.org.br

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes.

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, da 00h do 16 de 
junho de 2021 até às 23h59 do 02 de agosto de 2021, ou até serem 
contempladas todas as vagas.

Limite de vagas
200 vagas.

Quanto?
Evento Gratuito

https://www.escoteirossp.org.br/plano-estrategico-regional-2019-2021/
https://www.escoteirossp.org.br/plano-estrategico-regional-2019-2021/
http://www.escoteirosead.org.br
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Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

• Ambientação

• Transtornos de Comportamento

• Abusos: Emocional, físico e sexual

• Prevenção ao Suicídio

• Diversidade e Inclusão

Informações Complementares

• Se você tiver dificuldades para acessar, clique em https://www.escoteiro-
sead.org.br/mod/page/view.php?id=19626

• E veja o tutorial de acesso ao Campo Escola Virtual

• O cursante deverá dedicar um tempo para realização das leituras e ativi-
dades avaliativas

• O cursante deverá ter a disponibilidade de ao menos uma hora diária
para se dedicar às atividades

• A aprovação será mediante cumprimento de 100% do conteúdo do curso

• O curso é de aprendizagem individualizada, mas com apoio às dúvidas
por um tutor de plantão na plataforma

• O Período de conclusão do curso é de 30 (trinta) dias (depois desse prazo
o curso será encerrado) e os Certificados só serão disponibilizados 15 dias
depois no “MEU PAXTU”

• O acesso à plataforma será através de uma chave de acesso, que será
encaminhada ao e-mail cadastrado no “MEU PAXTU” (Manter os dados
atualizados)

https://www.escoteirosead.org.br/mod/page/view.php?id=19626 
https://www.escoteirosead.org.br/mod/page/view.php?id=19626 
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• A inscrição deve ser efetuada pelo próprio associado, através do “MEU
PAXTU”, com senha individual.

• Dúvidas deverão ser encaminhados ao Fórum do Curso “Dúvida aos
Tutores”, conforme orientações do primeiro módulo no Campo Escola
Virtual

Materiais necessários 
Acesso à Internet
Computador ou tablet

Adequação às regras e condutas
O evento seguirá de forma integral com as definições do “Princípios, Or-
ganização e Regras (P.O.R.)” da União dos Escoteiros do Brasil. Condutas 
desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço ou 
qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Procedimentos não previstos
A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previs-
tos no presente documento ou qualquer excepcionalidade.

Realização
Coordenação Regional de Gestão da Formação 
E-mail: formacao@escoteirossp.org.br

Organização
Coordenação Regional de Suporte em EAD 
E-mail: ead@escoteirossp.org.br

http://formacao@escoteirossp.org.br
http://ead@escoteirossp.org.br
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Informações Gerais

Coordenação do evento 
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos 
E-mail: gestao.eventos@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e 
pela página no Facebook Escoteiros SP.

Marianna Reali 
Costa de Medeiros

Coordenação Regional de 
Eventos Estratégicos      

Egon Nicolas Kozyreff Fonseca

Coordenação do Curso   

http://gestao.eventos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp



