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Acampamento nacional vai reunir 4 mil escoteiros no Rio Grande 

do Norte 

Jovens vindos de 23 estados brasileiros participarão de atividades com foco em 

sustentabilidade, artesanato, ciência e tecnologia 

 

Mais de 4 mil pessoas estão contando os dias para o VI Jamboree Nacional Escoteiro - o 

maior encontro escoteiro do Brasil -, que acontece entre os dias 11 e 16 de janeiro, na cidade de 

Parnamirim, Região Metropolitana de Natal (RN). O Parque de Exposições Aristófanes Fernandes será 

palco desse momento, servindo como campo de acampamento e ambiente de realização de 

determinadas atividades - todas elas são organizadas em módulos, focando temas como 

sustentabilidade, confecção de artesanatos para doação, saúde e meio ambiente. 

A intenção é envolver os jovens de 11 a 17 anos em temas atuais e, por meio de oficinas, 

proporcionar que eles avaliem sua própria atuação na sociedade e projetem ações de melhoria. Além 

disso, existem os momentos de diversão: a Terra do Sol abriga o maior cajueiro do mundo, parada 

garantida para os participantes do Jamboree.  

Uma estrutura especial está sendo montada no Parque para atender a todos: haverá 

restaurantes, um complexo comercial e um centro médico. Para desenvolver toda a programação do 

VI Jamboree Nacional Escoteiro, cerca de 1,2 mil adultos voluntários estarão a postos. 

Uma área servirá de espaço para as atividades do Módulo Ação e Aventura, com noções de 

orientação, como o uso de mapas, bússola, cronômetro e pistas de obstáculos. No Módulo Splash!, 

tempo para atividades aquáticas e jogos de praia. 

No Módulo de Arte e Artesanato, cada jovem irá produzir duas peças de artesanato - um 

desses produtos voltará para casa com ele, como lembrança do evento, e a outra peça será doada e 

ajudará uma entidade local. 

O Módulo Aldeia Global de Desenvolvimento terá quatro oficinas com temas diferentes: 

Ciência e Tecnologia; Arte e Cultura; Paz e Compreensão; e Saúde e Meio Ambiente. As atividades do 

Módulo Brasil Sustentável contarão com oficinas que ressaltam a importância de colaborar para um 

país sustentável, abordando temas como energia renovável, reciclagem, reutilização e recuperação 

ambiental. 
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A troca de experiências incluirá ainda a apresentação cultural e jogos escoteiros típicos de 

cada um dos 23 Estados presentes no VI Jamboree Nacional Escoteiro. A Feira das Cidades - em que os 

participantes apresentam um pouco da sua cultura e tradições -, o Festival de Folclore e um show 

musical também estão na programação. 

Mais que um ambiente de amizade e integração, o Jamboree é um espaço para informar, 

conscientizar e comprometer os jovens em ações e projetos concretos que ajudem na construção do 

mundo desejado.  

 

O Movimento Escoteiro e as atividades desenvolvidas 

O Escotismo é um complemento da escola e da família, que preenche as necessidades das 

crianças e jovens de descobertas e conhecimento do seu mundo.  

Por meio de atividades atraentes, o Escotismo alcança seu propósito de contribuir para que 

os jovens desenvolvam seus valores e potencialidades físicas, sociais, afetivas, intelectuais e 

espirituais, assumindo um importante papel na construção de um mundo melhor. 

O que um escoteiro faz? 

Acampa, faz trilhas, ajuda a comunidade, trabalha em grupo, faz rapel, vive ao ar livre, escala 

montanhas, se desenvolve, se torna independente. 

Como você pode fazer parte de um grupo escoteiro? 

Acessando este link http://escoteiros.org.br/grupos_escoteiros/ basta encontrar o grupo 

mais próximo e entrar em contato. Dessa forma, será possível visitar o grupo escolhido, conhecer as 

atividades desenvolvidas e esclarecer todas as dúvidas. 

Por conta das férias e festas de fim de ano, a maioria dos grupos escoteiros faz uma pausa 

nesse período. Para saber quando o grupo escolhido voltará a funcionar, entre em contato pelos 

canais oficias indicados no site nacional.  

 

Escotismo 

 Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta 

com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura 

como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar 

de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia. 

http://escoteiros.org.br/grupos_escoteiros/
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Escoteiros do Brasil 

 Criado em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 

continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de 

cidadãos conscientes e atuantes. Em 2013, contou com um contingente de 83.526 escoteiros, nos quais 20.352 

são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 563 cidades brasileiras, somando um total de 

1.252 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 

216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 

3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46. 

 

Mais informações 
Assessoria de Imprensa do VI Jamboree Nacional Escoteiro 
Nicolle Zancanaro 
(41) 9956-8083 / nicolle.zancanaro@escoteiros.org.br  
Fabio Souza 
(41) 9938-3153 / fabio.souza@escoteiros.org.br 
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