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Encontro de Capacitação para Novos Formadores

O que é o evento?
Apresentar ferramentas sobre as dinâmicas básicas da atuação como formador, tais 
como: aplicação de UDs e a conduta na tarefa, dando o preparo necessário para o início 
na linha da formação.

O porquê do evento? 
A atividade atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico Regional Escoteiro, 
item 1.4.1 e 1.4.2  e os Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, item 4.

Quando?
De 20 de outubro de 2021 à 05 de dezembro de 2021

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

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes indicados pelo Distrito e membros da Equipe Regional, 
aprovados pela Coordenação Regional de Equipe de Formadores.

• Possuir as competências necessárias para atuar como formador (IM ou
especialista);
• Estar em dia com seu registro junto à União dos Escoteiros do Brasil, com suas
obrigações administrativas e financeiras junto à Unidade Escoteira Local; e
• Ter recomendação de seu Assessor Pessoal de Formação. (um formulário será 
enviado, seu não retorno no prazo determinado implica no automático cancelamento 
da inscrição)

Compete à cada Região Escoteira a definição de critérios de seleção para
participação em Encontro de Capacitação de Formadores que promover.
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Conforme RESOLUÇÃO CAN 05/2021: Altera as Regras 130, 131 e 132 do P.O.R. (Princípios, 
Organização e Regras)
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf 

Competências para formadores: 
https: //www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/11/COMPETENCIAS-
ESPECIFICAS-FORMADOR-DE-ADULTOS.pdf 

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, da 00h do 06 de setembro de 2021 
até às 23h59 do 20 de setembro de 2021.

Limite de vagas
50 vagas.

Quanto?
Evento Gratuito

Lista de Espera e Cancelamentos
• Conferência com  a lista de indicados, caso não seja indicado a autorização será 

cancelada

• Necessário o Nível Avançado no Meu Paxtu, ou no caso de especialista a descrição 
na indicação e forms, caso a informação não conste  no paxtu ou na indicação a 
inscrição será cancelada

• O não preenchimento do Forms de recomendação do APF no prazo determinado, 
gerará o automático cancelamento da inscrição

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)
Além do acompanhamento conteúdo na Plataforma Escoteiros EAD haverão encontros 
síncronos via Google Meet

16/10/2021 Sab 10h às 11h: Encontro Síncrono de Abertura e Orientações
20/10/2021 Abertura de conteúdo na plataforma
13/11/2021 Sab 9h às 12h: Encontro Síncrono de atividades
04/12/2021 Sab 9h às 12h: Encontro Síncrono de atividades e encerramento
05/12/2021 Fechamento de conteúdo na plataforma

• O papel do formador
• Autoavaliação de Competências
• Plano de Unidades Didáticas (on-line e presencial)
• Metodologias e técnicas de apresentação (on-line e presencial)
• Política Nacional de Adultos no ME
• Compreendendo o Ciclo de Vida do Adulto no ME
• Andragogia: Como orientar os adultos ao aprendizado

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf 
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/11/COMPETENCIAS-ESPECIFICAS-FORMADOR-DE-ADULTO
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/11/COMPETENCIAS-ESPECIFICAS-FORMADOR-DE-ADULTO
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Diretor do Encontro de Capacitação para Novos Formadores

Rodrigo Ferreira Nascimento
Meu nome é Rodrigo, mas sou conhecido como Digão, ingressei no Movimento Escoteiro 
1990 ainda como lobinho. Fui o presidente mais novo do Grupo Escoteiro Jaçanã - 126/SP 
que pertenço até hoje com 21 anos. Fui Comissário Distrital, Coordenador de Gestão de 
Adultos e Dir. Regional Adjunto de Gestão de Adultos em São Paulo. Tenho I.M nos Ramos 
Escoteiro e Pioneiro e na linha Dirigente, também participei como cursante nos antigos 
CF1 e CF2, participo da formação desde 2013 e recentemente tive a oportunidade de 
atuar como formador na nova iniciativa de formação CNGA2 promovida pela Nacional. 
Profissionalmente trabalho com tecnologia focado na área de Segurança da Informação 
e Privacidade de Dados e adoro séries, filmes, livros, boardgames e video game. 
Atualmente sou chefe de Tropa Escoteira e Mestre Pioneiro no grupo que pertenço.

Informações Complementares
• Se você tiver dificuldades para acessar, clique em https://www.escoteirosead.org.br/

mod/page/view.php?id=19626

• E veja o tutorial de acesso ao Campo Escola Virtual

• O cursante deverá dedicar tempo para realização das leituras e atividades avaliativas

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

• A aprovação será mediante cumprimento de 85% do conteúdo do curso, bem como 
presença em no mínimo 2 dos 3 encontros síncronos.

• O curso é de aprendizagem colaborativa, tendo acompanhamento pelo tutor em 
suas necessidades técnicas do ambiente virtual de aprendizagem e formadores 
para os conteúdos de cada UD.

• O Período de conclusão do curso é de 45 (quarenta e cinco) dias, depois desse prazo 
(05/12/2021) 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)

• A inscrição deve ser efetuada pelo próprio associado, através do “MEU PAXTU”, com 
senha individual.

• Durante o período do curso, após suas entradas no curso haverá fóruns específicos 
para essas ações:

• Duvidas referentes aos conteúdos das UDs as dúvidas devem ser direcionadas ao 
fórum de formadores.

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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• E solicitações de ajuda com ferramentas ou a plataforma deve ser direcionada aos 
tutores, conforme orientações do primeiro módulo no Campo Escola Virtual

Materiais necessários
• Acesso à Internet

• Computador ou tablet

• A melhor experiência à plataforma escoteirosead se dá via computador/notebook. 
Caso acesse via celular, recomendamos que entre via navegador (Chrome) e clique 
nas configurações do navegador clique na opção “site para computador”.

Adequação às regras e condutas
O evento seguirá de forma integral com as definições do “Princípios, Organização 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 previstos 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 Formativos  

Paula Ramos Raiza
Coordenação do evento

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

