
encontro com assessorado participação no Curso Preliminar

Conhecê-lo e avaliar a experiência e o grau de 
capacitação que este adulto possui.

Mostrar a estrutura da Unidade Escoteira Local, 
sua história, seus participantes, recursos e 
equipamentos de que dispõe.

Prestar apoio ao adulto voluntário na elaboração 
do Plano Pessoal de Formação (PPF).

O APF deverá orientar e acompanhar seu 
assessorado na realização das Tarefas Prévias.

Encaminhar o assessorado ao Curso, assinando 
sua ficha de participação.

Fazer uma avaliação
de sua participação e
Fazer uma avaliação
de sua participação e
Fazer uma avaliação

do aproveitamento
obtido no curso

após a realização do curso BÁSICO

PARTICIPAÇÃO NO CURSO AVANÇADO
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Apoiar e motivar o assessorado em sua 
formação continuada, sugerindo instrumentos 
e participação em eventos.

PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO

O APF deverá orientar e acompanhar seu 
assessorado na realização das Tarefas Prévias.

Encaminhar o assessorado ao Curso Básico, 
assinando sua ficha de participação.
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Disponível em: 
http://bit.ly/29uOsByhttp://bit.ly/29uOsBy

Disponível em: 
http://bit.ly/29uOtFC

Conversar com seu assessorado e fazer 
uma avaliação de sua participação.

Orientar seu assessorado e acompanhá-lo 
na realização da Prática Supervisionada.

Concluída a Prática Supervisionada, avaliar 
o Plano Pessoal de Formação.

Encaminhar à Região Escoteira a solicitação de 
conclusão do nível Básico de formação.

Acompanhar a atualização do Plano Pessoal 
de Formação.

Revisar o Plano Pessoal de Formação 
e orientar passos seguintes.

Encaminhar o assessorado ao Curso Avançado, 
assinando sua ficha de participação

O APF deverá orientar e acompanhar 
seu assessorado na realização das 
Tarefas Prévias.

Passos para guiar seu trabalho como
assessor pessoal de formação8

Conversar com seu assessorado e fazer 
uma avaliação de sua participação.

Orientar seu assessorado e acompanhá-lo na 
realização da Prática Supervisionada.

Concluída a Prática Supervisionada, avaliar 
Plano Pessoal de Formação.

Encaminhar à Região Escoteira a solicitação de 
conclusão do nível Avançado de formação.

7 após a realização do 
curso AVANÇADO

ACOMPANHAMENTO
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Disponível em: 
http://bit.ly/29ibg3t

Disponível em: 
http://bit.ly/29xgtKr

Disponível em: 
http://bit.ly/29s81sV

Disponível em: 
http://bit.ly/29s8dbl


