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Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas 
do Ar (CATAr) de Jovens 2022



Os jovens aprovados no Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas do Ar (CA-
TAr) adquirem um elevado conhecimento aeroespacial e estarão aptos a 
conquistar diversas especialidades. A participação insere o cursante no 
apaixonante universo aeronáutico e aeroespacial, oferece a oportunidade 
de experimentar o aeromodelismo, o contato direto com aeronaves e co-
nhecer desde os conceitos da astronomia e da astronáutica até o básico 
de navegação aérea e mecânica aérea. Depois do CATAr, olhar para o céu 
nunca mais será a mesma coisa!

Etapa Online: das 8h às 13h do dia 20 de Novembro de 2022 (domingo), 
meet ou zoom.
Etapa Presencial: prevista das 9h do dia 03 de dezembro (sábado) às 15h do 
dia 04 de dezembro de 2022 (domingo).

ONDE?ONDE?

Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP) 
Av. Braz Leme, 3258 - Santana, São Paulo - SP, 02022-021
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://goo.gl/maps/
nq8yMGWT8bP2

QQUANDO?

https://goo.gl/maps/nq8yMGWT8bP2
https://goo.gl/maps/nq8yMGWT8bP2


CHECK-IN

Check-in (para etapa presencial do curso)
Das 8h30 às 9h00 do dia 03 de dezembro de 2022 (sábado), por pessoa, na 
sede do Grupo Escoteiro do Ar Senta Pua – 335SP.

ESTACIONAMENTO E 

DESLOCAMENTOS:

O local possui vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficien-
te ao número previsto de participantes.

O pernoite no local do evento será feito em regime de acantonamento. 

PERNOITE



QUEM PODE 

PARTICIPAR?

• Escoteiros(as): de qualquer Modalidade, com registro escoteiro válido e 
com Promessa Escoteira, com 13 anos de idade completos até o dia em 
que se inicia a etapa presencial do curso ou que estejam na etapa de 
progressão Rumo ou Travessia no ato da inscrição, possuam ao menos 
uma especialidade da Modalidade do Ar registrado em sua ficha mod. 
120 (Paxtu) no ato da inscrição e ser indicado pela Corte de Honra com 
ata ou transunto de indicação a ser enviada por e-mail até 2 dias após 
o encerramento das inscrições, as especialidades que são consideradas 
são as especialidades informadas no link: Especialidades - Escoteiros 
do Brasil (Aeromodelismo, Astronáutica, Astronomia, Engenharia Aero-
náutica, Fiscalização de Pátio de Aeródromo, História Aeroespacial, Me-
cânica Aérea, Meteorologia, Navegação Aérea, Observação Aérea, Orni-
tologia, Pipas, Planador, Plastimodelismo, Segurança Aérea, Simulação 
Aérea, Técnica Aeronáutica);

• Seniores/Guias: de qualquer Modalidade, com registro escoteiro válido e 
com Promessa Escoteira, em qualquer etapa de progressão, desde que 
possuam ao menos uma especialidade da Modalidade do Ar registrado 
em sua ficha mod. 120 (Paxtu) no ato da inscrição e ser indicado pela 
Corte de Honra com ata ou transunto de indicação a ser enviada por 
e-mail até 2 dias após o encerramento das inscrições as especialidades 
que são consideradas são as especialidades informadas no link: Espe-
cialidades - Escoteiros do Brasil (Aeromodelismo, Astronáutica, Astro-
nomia, Engenharia Aeronáutica, Fiscalização de Pátio de Aeródromo, 
História Aeroespacial, Mecânica Aérea, Meteorologia, Navegação Aérea, 
Observação Aérea, Ornitologia, Pipas, Planador, Plastimodelismo, Segu-
rança Aérea, Simulação Aérea, Técnica Aeronáutica);

• Equipe de Serviço CATAr II: jovens (de até 21 anos de idade) selecionados 
pelo Conselho de CATAr II de Jovens, através de discussões a ser aber-
ta em grupo de WhatsApp próprio, composto pelos jovens CATAr II da 
Região Escoteira de São Paulo. Interessados em fazer parte deste grupo 

https://www.escoteiros.org.br/blog/especialidades/
https://www.escoteiros.org.br/blog/especialidades/


devem entrar em contato pelo e-mail: modalidadedoar.sp@escoteiros.
org.br

• Escotistas acompanhantes: com registro escoteiro válido, Nível Prelimi-
nar e Promessa Escoteira, devidamente registrados em sua vida esco-
teira na ficha de cadastro do Paxtu. Associados cujas informações não 
estejam atualizadas no cadastro no Paxtu terão sua inscrição automati-
camente cancelada.

• Observação: Todos os participantes do curso deverão utilizar calças 
compridas durante a estadia nas dependências do PAMA/SP, por 
regulamento da própria instituição, e entregar no check-in autorização 
assinada pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha 
médica atualizada, tanto o membro juvenil quanto o adulto que acom-
panha sob pena de não participação no evento.

Todos os adultos devem:
• Ter experiência com os jovens;
• Ser divertidos para motivar os jovens
• Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito 

escoteiro e a cordialidade
• Estar dispostos a ajudar no que  for solicitado
• Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e priorida-

de nas necessidades e anseios dos jovens
O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o 
evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto 
não assume sua parte na organização e motivação.
É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e de-
signar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais questio-
nar e conversar com esses adultos que acompanharão seus filhos.

• Jovens cursantes: R$ 195,00
Inclui: alimentação + distintivo do evento + brevê do CATAr de Jovens + 
cachecol

QQUANTO?



• Jovens cursantes isentos: R$ 50,00
Inclui: alimentação + distintivo do evento + brevê do CATAr de Jovens + ca-
checol
• Escotista acompanhante: R$ 120,00
Inclui: alimentação 
• Escotista acompanhante isento: R$ 50,00
Inclui: alimentação
• Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAR II de Jo-

vens): R$ 120,00
Inclui: alimentação 
OBS.: Vagas a membros isentos sera dado prioridade ao membro juvenil 
(levando em consideração a sequência de inscrição no Paxtu), excedendo 
a quantidade os demais membros (jovens ou adultos) devem realizar o pa-
gamento completo da taxa de inscrição.

PAGAMENTOS, 

LISTA DE ESPERA E 

CANCELAMENTOS

1. Impressão de boletos bancários: após ter concluído o processo de ins-
crição pelo sistema MEU PAXTU, deverá utilizar a opção de impressão 
do boleto, para posterior pagamento até a data de vencimento. É de 
responsabilidade do responsável pela inscrição acompanhar a emissão 
do boleto. Não será enviado boleto via e-mail.

2. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de 
vencimento, por qualquer motivo.

3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido par-
cialmente, descontadas as taxas administrativas (R$20,00), bem como 
os valores já comprometidos na data do cancelamento.



4. As inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 
após a data de vencimento.

5. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 12/11/2022
6. Transferências de inscrições: o participante cujos pagamentos estive-

rem em dia, NÃO poderá transferir sua inscrição a outro associado. Em 
caso de cancelamento de sua inscrição, será obedecida a lista de espera 
de inscrições conforme o Paxtu, dentre aqueles que cumprirem seus 
requisitos de inscrição, no ato da verificação.

COMO SE INSCREVER?

Exclusivamente via Meu Paxtu, na área de eventos, das 0h do dia 01/11/2022 
até às 23h59 do dia 04/11/2022 ou até serem preenchidas todas as vagas.
Para efetivação da inscrição, é obrigatório enviar o termo de indicação do(a) 
jovem pela Corte de Honra (modelo definido pela própria UEL) para parti-
cipar do CATAr para os e-mails programa.sp@escoteiros.org.br com cópia 
para modalidadedoar.sp@escoteiros.org.br. Solicitar confirmação de re-
cebimento.
Caso a documentação obrigatória não seja enviada até 2 dias do encerra-
mento da inscrição será automaticamente cancelada.Toda inscrição efe-
tuada estará sujeita a triagem e só será liberada mediante confirmação 
dos requisitos para efetivação da inscrição descritos neste boletim e ficha 
médica devidamente preenchida no PAXTU.

Distrito-sede:
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Es-
coteiros do Ar (G29), em reunião realizada durante no Indaba da Modalida-
de do Ar, 4 (quatro) vagas do CATAr de Jovens serão reservadas ao Grupo 
Escoteiro sede do evento, neste caso, será o Grupo Escoteiro do Ar Senta 
Pua – 335SP.
Essas vagas serão aprovadas na triagem, de acordo com a seleção prévia 
a ser realizada pelo Grupo Escoteiro sede. Elas terão os mesmos custos e 
benefícios da categoria Jovens Cursantes e deverão ser pagas conforme 
orientações descritas acima para as demais categorias. Após este período, 
as vagas serão ocupadas, seguindo a lista de triagem do PAXTU.



LIMITE DE VAGAS

MATERIAIS

36 (trinta e seis) vagas para jovens (aberta a todas as Modalidades)
04 (quatro) vagas para os jovens do Grupo Escoteiro sede (a serem ocupa-
das conforme seleção a ser realizada internamente no Grupo)
04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II
01 (uma) vaga para escotista acompanhante por UEL de jovens inscritos

Importante:
As inscrições estão limitadas a, no máximo, 04 (quatro) jovens e 01 (um) 
escotista acompanhante por Unidade Escoteira Local.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente 
uniformizados ou utilizando o uniforme ou vestuário escoteiro, conforme 
o modelo adotado pela UEL, e entregar no check-in autorização assinada 
pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem 
como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

Materiais obrigatórios para levar:
- Tesoura Escolar
- Kit Papinha (Caneca, prato, talheres de preferência caneca e prato plásti-
co)
- Kit Soneca (material para dormir acantonado)



MAIS INFORMAÇÕES

Coordenação do Evento
Coordenação Regional da Modalidade do Ar
E-mail: modalidadedoar.sp@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre inscrições, boletos e devoluções de inscrições 
do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil - Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil - Programa Edu-
cativo
E-mail: programa.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refe-
re e no corpo do e-mail, informar o nome do evento, tema, nome completo, 
UEL, número de registro e telefone de contato. Acompanhe as novidades 
do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Es-
coteiros SP.

Realização: Coordenação Regional da Modalidade do Ar
Organização: Coordenação Regional de Eventos

Luiz Carlos Ferreira
Coord. de Programa Educativo - Modalidade do Ar
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