Prezado(a) Senhor(a) Diretor(a) do
__________________________________________

O Movimento Escoteiro, que reúne mais de 29 milhões de membros em todo o mundo, tem
como propósito contribuir com a formação integral de crianças e jovens, auxiliando-os a
desenvolver suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais,
oferecendo-lhes um ambiente fraterno, onde a convivência é orientada por princípios
claramente definidos, que resultem em pessoas felizes, dispostas a compartilhar na construção
social e exercer um papel ativo em suas comunidades.
O meio pelo qual o Escotismo alcança seu propósito fundamenta-se em um Método
Educacional próprio, que utiliza a participação em atividades atraentes e variadas para, pela
experiência pessoal vivenciada por cada jovem, favorecer a aquisição de valores que nortearão
suas condutas e atitudes.
Dentre as atividades tradicionalmente realizadas estão os Jamborees Internacionais.
Acampamentos que reúnem milhares de participantes de vários países, eventos que
oportunizam ao jovem o contato com novos lugares, costumes e culturas, integração com
pessoas de diferentes origens, raças e credos, bem como a iniciativa, a autonomia e a
responsabilidade, promovendo ainda a fraternidade e os sentimentos de paz e compreensão.
Entre os dias 04 a 11 de janeiro de 2013, será realizado na cidade de Bogotá/Colômbia, um
desses encontros, o 14º Jamboree Interamericano e o 1.º Camporee Interamericano, que
acontecem de 4 em 4 anos e reunirá 5.000 participantes (maiores detalhes podem ser obtidos
no site www.escoteiros.org.br ).
Serve o presente para informar que _______________________________________________
encontra-se inscrito como participante no evento e também para solicitar, na medida do
possível e desde que respeitadas as regras do Estabelecimento de Ensino, que suas faltas
sejam abonadas no período do evento acrescido do tempo necessário para deslocamento de
ida e retorno ou, se for o caso, que sejam designadas atividades para a reposição de faltas e
eventuais avaliações perdidas.
Sendo o que tínhamos de momento nos dispomos a quaisquer esclarecimentos necessários e
desde já deixamos o nosso agradecimento e o nosso
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR!

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil

