UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
13ª AVENTURA SÊNIOR NACIONAL
14/07/2013 a 18/07/2013
Pirenópolis – Goiás – Brasil

BOLETIM – 2
Informações Sobre o Programa de Atividades
1. PROGRAMA DE ATIVIDADES
Os participantes da Aventura Sênior Nacional 2013 serão divididos em 4 Subcampos, cujas
denominações serão de
árvores frutíferas do Centro-Oeste. Cada Subcampo terá sua
programação:
DIA PERÍODO
Tarde
14
Noite

SUBCAMPO 1
MAMACADELA

SUBCAMPO 2
CAGAITA

SUBCAMPO 3
BACUPARI

SUBCAMPO 4
GUAPEVA

Chegada ao
campo
Cerimônia
Abertura

Chegada ao
campo
Cerimônia
Abertura

Chegada ao
campo
Cerimônia
Abertura

Chegada ao
campo
Cerimônia
Abertura
DESBRAVANDO
O CERRADO

Manhã

SAFARI
VOLANTE

15

16

17

18

VOLANTE

Tarde

SAFARI

LUAU

LUAU

VOLANTE

VOLANTE
FOGO DE
CONSELHO
CORRIDA
ORIENTAÇÃO

Noite

FOGO DE
CONSELHO

Manhã

SAFARI

Tarde

DESBRAVANDO
O CERRADO

SAFARI

Noite

LUAU

LUAU

Manhã/
Tarde

CORRIDA
ORIENTAÇÃO

CORRIDA
ORIENTAÇÃO

FOGO DE
CONSELHO
CORRIDA
ORIENTAÇÃO

Noite

Encerramento

Encerramento

Encerramento

Encerramento

Manhã

Saída do campo

Saída do campo

Saída do campo

Saída do campo

1.1 – Rotina Diária do Campo
06h - Alvorada
08h - Atividades
12h - Almoço
14h - Atividades
18h - Jantar
21h - Atividade Noturna
24h - Silêncio no campo \ Descanso

FOGO DE
CONSELHO
DESBRAVANDO
O CERRADO

DESBRAVANDO
O CERRADO

2. MATERIAL INDIVIDUAL, POR PATRULHA E GRUPO ESCOTEIRO.
2.1 - Material por Grupo Escoteiro.
•

Bandeira do Grupo Escoteiro

2.2 - Material por Patrulha.
•
•
•
•
•
•

No mínimo 1 (uma) Câmera Fotográfica Digital, de qualquer marca ou especificação (de
preferência com bateria), desde que utilize o cartão de memória do tipo “SD” ou “Micro SD”
para armazenamento das imagens, ou outra com cabo de conexão para porta USB;
2 Bússolas (conforme orientação do item 2.4 deste boletim) ;
Toldo para abrigo (tamanho suficiente para abrigar toda a patrulha);
Jogo de panelas (suficiente para preparar uma refeição simples para a patrulha, sugestão
2 panelas);
Barraca (suficiente para a patrulha);
Estojo de Primeiros Socorros contendo itens básicos.

** Lembramos que as Patrulhas podem ser mistas quanto ao gênero, mas tanto as barracas
quanto os toldos devem ser, obrigatoriamente, separadas por sexo.

2.3 - Material individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calçados confortáveis, de preferência já usados;
Chinelo ou sandália;
Roupas leves (camisetas, calção, calça);
Meias (em quantidade suficiente para os dias de atividade);
Roupa íntima;
Cobertura (bonés, chapéus, etc.)
Capa de Chuva ou Anorak.
Agasalho
Saco de dormir e isolante térmico;
Colete Salva-vidas;
Repelente;
Protetor solar;
Documento RG.
Material de higiene pessoal (sabonete, escova, pasta de dentes, absorvente íntimo, etc);
Toalha de banho;
Cantil;
Prato, talheres e copo.

2.4 - Material especial para Pista de Orientação – Dicas importantes:
Para participar de uma corrida de orientação não são necessários equipamentos caros ou
sofisticados. O mais importante é o preparo físico, disposição e ter noções básicas de orientação.
Então, ao longo do semestre, o desafio é a preparação para esta atividade, inteirando-se quanto
ao uso da bússola e mapa topográfico. Os Escotistas da Tropa podem auxiliar com dicas
preciosas.
Para esta atividade, a Patrulha deverá ter em mãos a BÚSSOLA. Este item é INDISPENSÁVEL,
e deverá ser levado pela Patrulha.
Os Escotistas e os Monitores deverão orientar seus membros quanto a ROUPA mais adequada
para participar de uma corrida de aventura. A roupa deve ser leve, fresca e deve oferecer proteção
contra o mato e espinhos. Não esquecer de incluir na lista de materiais! Algumas dicas:

•
•
•
•

As camisetas devem ser de manga longa, em tecido leve e fresco.
Orienta-se o uso de calça em tecido leve. Evitar calça jeans ou calças muito pesadas e
apertadas. Caso prefira pode-se usar bermuda, não deixando de colocar um "meião".
O calçado deve ser fechado, robusto e resistente. Botas de caminhada são bem-vindas.
Não usar calçados abertos, tais como sandálias, chinelos, etc. Esta é uma regra de
segurança importante, e espera-se a colaboração das Patrulhas para segui-la.
Devido à intensidade do sol, reforçamos a importância do uso de cobertura (boné ou
chapéu) e protetor solar.

A observação e compreensão do mapa são fundamentais para que a Patrulha possa entender e
decidir qual caminho deve ser seguido. A bússola também será uma importante companheira da
Patrulha:
•
•
•

É importante que a patrulha tenha pelo menos 2 bússolas, para o caso de uma apresentar
defeito;
Deve-se verificar se ela apresenta bolhas de ar na cápsula. Caso possua, ela apresentará
defeitos e não será útil para atividade;
Existem bússolas de todos os tipos no mercado, desde modelos mais simples, até modelos
mais sofisticados. Deve-se dar preferência para as bússolas do tipo “Silva”, transparentes,
ideais para leitura de mapas. Uma boa bússola gira em torno de R$ 25,00. É preciso
suspeitar de bússolas muito baratas, pois estas podem não ser adequadas para
navegação e podem apresentar defeitos.

Bússola tipo “Silva”

3. - Parcelamento
Último Parcelamento e
Pagamento à Vista
15 / 03 a 14 de abril
14 / 04 a 15 de maio

Quantidade de
Parcelas
2
Única

Vencimento
1ª. Parcela
15 / 04
15 / 05

Valor da
Parcela
260,00
540,00

Valor total
520,00
540,00

Obs.:
(1) - A data limite para pagamento de qualquer parcela é 15 de maio de 2013;
(2) - O atraso no pagamento acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1%
(um por cento) ao mês;
(3) – O atraso de 2 (duas) parcelas, consecutivas ou não, acarretará no cancelamento da
inscrição e deverá seguir o disposto no item 7.3 do Boletim 1;
(4) - O ingresso no campo somente será autorizado para quem já tenha quitado todas as parcelas
do plano escolhido.
Curitiba, 15 de março de 2013.
Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
Dayanna Cristine Bezerra
Diretora Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
Região Escoteira de Goiás

