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1. AUTORA DO PROJETO:  

Katerine Keller Corrêa 

 Área de Formação: Advogada, Procuradora Municipal – Prefeitura 

Municipal Campo Magro/PR – Assistência Judiciária Direito de Família; 

 Grupo Escoteiro: São Judas Tadeu – 17/PR; 

 Data de Conclusão do Curso Avançado: 07/06/2015. 

 Diretora do Curso: Patrícia Flores Ferman  

 Formação Escoteira: CA Dirigentes (em conclusão) 

 Cargos: Diretora Administrativa de Outubro/2013 até presente data. 

 

Assessor Pessoal de Formação: Luciano Cordeiro de Loyola 

Tutor do Projeto: Gabriel Vautier Teixeira Fonseca  

 

2. TÍTULO DA AÇÃO 

Oficina prática do PAXTU 

 

3. META A SER ALCANÇADA 

A meta a ser alcançada é a divulgação de uma metodologia para a realização 

de Oficinas para Adultos Voluntários do ME melhor operacionalizem o 

programa PAXTU.  

3.1 OBJETIVOS 

Avaliação dos objetivos alcançados nas oficinas realizadas em relação ao que 

havia sido proposto. 

Elaboração de uma ficha de unidade didática sobre o assunto. 

 

3.1.1 Introdução 
 

O PAXTU ADMINISTRATIVO e MEU PAXTU, são programas desenvolvidos 

pela União dos Escoteiros do Brasil para auxiliar as Unidades Escoteiras 

Locais – UEL (Grupos Escoteiros/Seções Escoteiras Autônomas e Regiões 

Escoteiras) na administração das informações relacionadas à secretaria, aos 

beneficiários, aos escotistas, o controle das atividades e aos contatos externos 

da UEL. 

O PAXTU está disponível, gratuitamente, para todas as Unidades Escoteiras 

Locais – UEL devidamente reconhecidas. 

Atualmente o PAXTU possui dois acessos, sendo: 
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MEU PAXTU é o sistema para todos os associados da UEB. Nele o associado 

pode consultar sua ficha individual e informações da seção e de sua UEL. 

Para alterar e incluir informações, deve-se utilizar o PAXTU Administrativo. 

E, o PAXTU ADMINISTRATIVO, que é um programa voltado para os 

responsáveis pela administração de informações da Unidade Escoteira Local – 

UEL (Grupos Escoteiros/Seções Escoteiras Autônomas E Regiões Escoteiras), 

são os diretores, escotistas e voluntários da área administrativa.  

Todos os usuários do PAXTU Administrativo podem, de acordo com o seu nível 

de acesso, fazer alterações, inclusões, exclusões e consultas. Vale ressaltar 

que não é preciso estar registrado na UEB para ter seu login no PAXTU 

Administrativo, este é concedido pelo responsável e/ou presidente da UEL. 

OFICINA PRÁTICA DO PAXTU 

A Oficina Prática do PAXTU tem por objetivo quebrar o estigma da dificuldade 

que o escotista/dirigente possui quando da operacionalização da mesma com 

as informações geradas pelos jovens e UEL. 

A Oficina Prática do PAXTU iniciou com uma demanda recebida pelos 

escotistas do GESJT, apresentada pela Alcateia Hakuna Matata, e na 

sequencia trazida pelo meu tutor Gabriel Fonseca dos adultos voluntários do 

Grupo Escoteiro Nossa Senhora Medianeira. As duas oficinas foram realizadas 

nos dias 05/05/2018 e 12/05/2018 respectivamente. 

Mais recentemente recebi a demanda dos adultos voluntários do GE Ilha de 

Brownsea – 50/PR para a realização da mesma que ocorrerá no dia 

28/07/2018 na sede do Grupo Escoteiro São Judas Tadeu. 

Na metodologia desenvolvida, a oficina pode ocorrer com no máximo 25 (vinte 

e cinco) adultos, para esclarecimento de todas as dúvidas dos participantes, 

inserção de informações se necessário, uma vez que há necessidade de 

exaurir todas as explicação nas abas constantes do PAXTU ADMINISTRATIVO 

e MEU PAXTU. 

4.  INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Desenvolver uma metodologia de aplicação de uma Oficina do PaxTú e que 

possa ser disponibilizada aos escotistas e formadores interessados. 

 

5.  UNIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

 

O projeto terá abrangência local e regional, podendo vir a ser utilizado 

nacionalmente. 
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6. INTERFASES: 

 

Avaliação dos objetivos alcançados com as oficinas realizadas anteriormente: 

 05/05/2018 – Grupo Escoteiro São Judas Tadeu - 17/PR; 

 12/05/2018 – Grupo Escoteiro Nossa Senhora Medianeira – 49/PR; 

Execução de nova oficina. 

Elaboração de uma ficha de unidade didática. 

 

7. JUSTIFICATIVA 

 

Desde 2013, passei exercer função de Diretora Administrativa no Grupo 

Escoteiro São Judas Tadeu, após inúmeras conversas com dirigentes e 

escotistas de diversos grupos escoteiros nos cursos de formação, Assembleias 

Regionais e Nacional, pude observar a dificuldade dos adultos em 

operacionalizar tal programa. 

Haja vista que não há disponibilidade do curso prático do referido tema a nível 

regional e local, somente tutoriais que, para quem não possui prática, torna-se 

inoperante ao adulto, pois as realidades locais são distintas. Por isto a 

sugestão de que sejam realizadas oficinas sobre o assunto, podendo o 

oficineiro apresentar solução prática para a situação apresentada, bem como, 

pela facilitação da operacionalização do programa. 

 

8. CRONOGRAMA 
 Realização de nova oficina, dia 28/07/2018 -  GE Ilha de Brownsea – 

50/PR (sede do GESJT); 

 Até 30/08/2018 realizar a avaliação dos objetivos alcançados nas 

oficinas realizadas; 

 Até 15/09/2018 elaborar a ficha de unidade didática para disseminação 

do conhecimento; 

 

9. METODOLOGIA 

Para a realização da oficina prática é necessário acesso a internet no local a 

ser realizada, cada adulto possuir notebook e acesso ao PAXTU Administrativo 

da sua UEL, tendo acesso para consultar, incluir e alterar as informações a 

serem inseridas na programa na ficha de atividade do jovem e/ou adulto 

voluntário. Os acessos para operacionalização do PAXTU Administrativo serão 

aquelas que a UEL disponibilizar ao adulto voluntário. Ainda, o adulto voluntário 

deverá possuir acesso de acesso do MEU PAXTU para que na ocasião da 

oficina o mesmo tenha acesso para conhecimento das abas constantes, para 
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posterior dirimir as dúvidas dos pais e jovens da sua seção ou dos adultos 

voluntários, podendo o mesmo ser propagador das informações na sua UEL. 

Após a realização desta última oficina, será possível consultar entre 5 e 10 

escotistas que participaram destas oficinas a fim de verificar suas avaliações 

quanto as mesmas e, com isso, acertar e corrigir detalhes do conteúdo destas 

oficinas. 

 

10. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para a realização da meta proposta neste projeto, serão necessários apenas 

os documentos relativos das oficinas executadas, e o trabalho em um 

computador para a elaboração da ficha de unidade didática. 

 

11. BIBLIOGRAFIA 

 

Site:http://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/ e 

 http://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/ 
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