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Instruções e tarefas prévias - Curso Básico Dirigente 
Institucional 

Caro Cursante, 

Meu nome é Rodrigo Ramos e sou membro no ME desde os 9 anos de idade, sou conhecido 
como Rodriguinho, do Grupo Escoteiro Ubirajara – 07/SP 

Primeiramente parabéns pela iniciativa de aprimorar sua formação na área institucional do 
Movimento escoteiro, tenho certeza que trocaremos grandes experiências durante o 
período do curso. Abaixo segue algumas instruções necessárias para a realização do curso. 

PRÉ-REQUISITOS: 

Ser maior de 18 anos e estar registrado na UEB. 

Ter realizado sua Promessa Escoteira 

Ter concluído seu Curso Preliminar Dirigente 

Ter concluído o Curso Dirigente de Grupo Escoteiro. Este curso é muito rápido, feito pela 

internet no link: 

http://escoteiros.org.br/ead/unidades/ 

ASSESSOR PESSOAL DE FORMAÇÃO: para poder concluir seu nível básico, você deverá ter o 

acompanhamento de um assessor pessoal de formação. Se você não tem, converse com seu 

Grupo Escoteiro, pode entrar em contato conosco para que possamos ajuda-lo. 

DOCUMENTOS A LEVAR E LEITURA PRÉVIA : No dia do curso, você deve trazer a ficha de 

acompanhamento impressa e assinada por você e por seu assessor pessoal de formação, o 

certificado do Curso de dirigente e os seguintes documentos como tarefa. 

OBS: ESTAMOS EM UM MOMENTO DE TRANSIÇÃO NO SISTEMA DE FORMAÇÃO DE 

ADULTOS, POR ISSO INCLUÍ A POLÍTICA NACIONAL DE ADULTOS QUE NÃO É LEITURA 

OBRIGATÓRIA MAS É DE SUMA IMPORTANCIA QUANDO A FORMAÇÃO POR 

COMPETÊNCIAS ESTIVER 100% IMPLANTADA(2020). 

Trazer o Regulamento e/ou estatuto do seu grupo escoteiro. 

Trazer o Kit de inscrição no grupo escoteiro. 

Assistir e definir em 1 palavra o vídeo do link abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=P3IktPVhvFo 

Todos os documentos que devem ser lidos antes do curso, e a ficha estão nesse link: 

https://drive.google.com/open?id=0BxjOH_vYEdF4S09IN1hBaFVOMk0 

A Atividade noturna será com o tema “a noite dos super herói”, por isso, pode trazer a 
fantasia de seu herói preferido. 
  
Não esqueça de trazer alegria e animação. 
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