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Boletim 6
27.6.16 – Versão 1

1 - ALIMENTAÇÃO
Reforçamos que o almoço do dia 16 de julho será servido, impreterivelmente, das 12h até as 14h30. Para 
isso, sua Unidade Escoteira Local deverá confirmar o número de pessoas presentes no almoço deste 
dia através do e-mail ana.pauletto@escoteiros.org.br até o dia 28/6/16. 

Após o horário de almoço informado acima, não será possível o atendimento pelo refeitório, entretanto, 
estará funcionando somente a lanchonete do campo, neste caso, o custo será de cada participante. 
Lembre-se de levar seus utensílios como copos e talheres.

2 – ACESSO AO LOCAL DE ACAMPAMENTO
Centro De Eventos Rubens Pimentel (Parque De Exposição) - Portão Principal
Rua Jurandir Peruchi (Bairro Planalto) Aracruz, ES.

Acesse o mapa do local: https://goo.gl/ubrQOh

3 – ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIGUE
Solicitamos que todos confiram se o número de RG ou CPF estão inseridos corretamente no Sigue.  Esses 
dados são importantes para os traslados durante a Aventura Nacional Sênior. 

4 – IDENTIFICAÇÃO NO CAMPO
Os participantes da 14ª Aventura Nacional Sênior serão identificados pelo crachá e pelo lenço do 
participante, com cores diferentes para as distintas ocupações, como segue: 

Lenço GRENÁ - Membro juvenil 
Lenço AZUL - Escotista alocado em tropa 
Lenço AMARELO - Membro da Equipe de Serviço 
Lenço ROXO - Membro da organização do evento

5 – LISTA DE FUNÇÕES DA EQUIPE DE SERVIÇO
Confira a lista de funções da Equipe de Serviço: http://goo.gl/Sh8H2b

6 – PERNOITE FORA DO CAMPO – INFORMAÇÕES PARA OS ESCOTISTAS
O Módulo Descobrimento será a atividade desafiante dessa Aventura Sênior, e está dividido em quatro 
etapas:
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• Montagem das embarcações: Será realizada pelas patrulhas no período da manhã. Nesse momento, os 
escotistas deverão apoiar a coordenação do módulo e orientar os jovens na montagem das embarcações. 

• Navegação (1º dia): No período da tarde, os jovens navegarão, por patrulhas, com suas embarcações 
por um trajeto no Rio Piraquê-Açu. Nesse momento, a condução da atividade ficará por conta da equipe 
do Módulo Descobrimento. Os escotistas passarão a tarde na Praia do Coqueiral e poderão desfrutar de 
suas belezas (levar toalha e roupa de banho), e encontrarão os jovens no local de pernoite.

• Local de Pernoite: Os jovens deverão montar seus abrigos para pernoite e farão sua própria refeição, 
que será fornecida pela equipe do Módulo Descobrimento, nas espiriteiras. Os escotistas também 
dormirão em abrigos, que serão montados em áreas pré-determinadas pela organização, devendo levar o 
seu toldo individual. A alimentação dos escotistas será junto com a patrulha que estará acompanhando. 
No local de pernoite, a Equipe de Serviço terá alimentação e local específico para dormir.

• Navegação (2º dia): No segundo dia, logo cedo, os jovens voltarão as suas embarcações e terminarão 
o trajeto no rio. Os escotistas serão deslocados de ônibus até o final do percurso, onde aguardarão seus 
jovens. 

7 – ESPIRITEIRA
Por questões de segurança, a espiriteira deverá seguir as orientações descritas no Boletim 5 (composta 
de papelão e parafina). Não será permitido o uso de combustíveis inflamáveis no campo.

8 – COMPOSIÇÃO DOS SUBCAMPOS
Confira a lista de composição dos subcampos: http://goo.gl/XgxQiw

9 – LOCAL DE ACAMPAMENTO 
A área disponível para montagem de acampamento para cada tropa (24 jovens + 4 escotistas) é de 6m X 
6m. Recomendamos que as tropas levem marreta ou martelo para fixação dos espeques no solo. 

10 – ÁREA COMERCIAL E SERVIÇOS
A Loja Escoteira estará presente todos os dias do evento. Seu funcionamento será das 10h às 20h no dia 
16/7, e das 16h às 21h nos dias 17, 18, 19 e 20/7. 

As formas de pagamento aceitas serão dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito (em até 6 vezes sem 
juros). Serão disponibilizados os produtos da linha do vestuário escoteiro, acessórios, moda, literaturas 
e linha aventura.

11 – CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS
Não será permitida a entrada de veículos não autorizados no local do evento. A organização do evento 
não se responsabilizará pelo estacionamento de veículos contratados, bem como a acomodação e 
alimentação de motoristas. 
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12 – AGENDA DE REUNIÕES
EQUIPE DE SERVIÇO - Os integrantes da Equipe de Serviço deverão chegar no campo no dia 15/7 (sexta-
feira), para receber treinamento específico sobre sua função. O treinamento está agendado para às 14h 
dessa mesma data, na Arena Central.

Relembramos que essa condição é obrigatória e deveria ser observada pelo adulto no momento da 
candidatura. Caso não seja atendida pelo participante, a devolução de um percentual do valor pago na 
inscrição será automaticamente cancelada e a situação será avaliada pelo Comitê Organizador.

ESCOTISTAS - Reunião entre o chefe de cada subcampo e os escotistas no dia 16/7 (sábado), às 18h30.

MONITORES - A atuação dos monitores, como líderes de suas patrulhas, será de fundamental importância 
para o bom funcionamento da Aventura Nacional Sênior. De modo a orientar sua atuação durante o 
evento, será realizada uma reunião específica dos monitores com os chefes de subcampo. A reunião está 
agendada para às 17h do dia 16/7 (sábado) e será realizada em cada subcampo.

13 – QUADRO GERAL DO PROGRAMA
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T 17h – Reunião com Monitores 
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Segunda

 

M MÓDULO DESCOBRIMENTO MÓDULO DESCOBRIMENTO 
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Quinta
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Sábado

15
Sexta

M 8h – Reunião Equipe de Serviço com os coordenadores dos módulos (visita aos locais).

N 19h - Festa de confraternização da Equipe de Serviço

T 14h - Treinamento da Equipe de Serviço

M 10h – Abertura do Campo para Equipe de Serviço



5

Curitiba, 27 de junho de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil

Curitiba, 27 de junho de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil


