1. A ATIVIDADE
O Seminário de Métodos Educativos – Gestão por Competências, visa a atualização e interação
sobre o novo material da União dos Escoteiros do Brasil e que deve nortear a vida do adulto dentro do
Movimento Escoteiro, desde sua captação até sua eventual saída, passando pela possibilidade de mudanças
de função, o evento é voltado para os adultos, sejam escotistas ou dirigentes, sendo permitida a
participação dos pioneiros.
O Seminário contará com a participação do Marcos Ramacciato, Gerente de Gestão de Adultos
do Escritório Nacional que também é um dos desenvolvedores do material.

2. O LOCAL, HORÁRIO E PROGRAMAÇÃO
A atividade ocorrerá nas dependências do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, localizado
na Av. Gal. Manoel Rabelo, nº 1950 - Socorro, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP 54160-350, próximo da
estação de metrô Floriano, das 08:30h às 17:00h, com pausa de 01:00h para o almoço ao meio dia.
Localização - https://bit.ly/2trrYxx
Após as 16h o evento continua somente para a equipe de formação regional e membros das
equipes de formação de outras Regiões Escoteiras.
A programação será divulgada em breve em informativo que será veiculado nas mídias sociais
oficiais da região escoteira de Pernambuco.

3. INVESTIMENTO, INSCRIÇÕES E COMPROVAÇÕES
O investimento será no valor de R$ 10,00 (dez reais) e dará direito a 2 coffee breaks e
certificado de participação no evento.
As inscrições devem ser realizadas no meu paxtu até o dia 05 de março de 2020 e os depósitos
devem ser realizado na conta abaixo e os comprovantes encaminhados para o whatsapp 99397-9046 ou
pelo e-mail pe.secretaria@escoteiros.org.br até o dia 05 de março de 2020.

4. ALMOÇO
O almoço será de responsabilidade de cada inscrito. Abaixo, segue a lista de restaurantes nas
proximidades do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, além da possibilidade de pedidos via aplicativos
de pedidos.

Tio Naná

- https://bit.ly/3bawFws

Elianeza Delicatessen - https://bit.ly/392CFWd
Eiko Temakeria

- https://bit.ly/2Sg1sj2

Bodega da Lêda

- https://bit.ly/2GPkh78

5. DÚVIDAS E SUGESTÕES
Para dirimir quaisquer dúvidas ou para sugestões, favor encaminhar para o whatsapp 993979046 ou pelo e-mail pe.secretaria@escoteiros.org.br.

Recife, 03 de fevereiro de 2020.

Fábio Gomes da Silva
Diretor Presidente Regional

