
           



  

INFORMATIVO 3 

Estamos ultimando informações para que, ao chegar ao evento, todos tenham a melhor 

estadia com conforto e sustentabilidade. 

PARTICIPAÇÃO 

Nos últimos momentos das inscrições reiteramos as condições de inscrição no 13º. ENED. 

 

Categorias de inscrições: 

 
Participante:  

 Inscrição: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) a partir de 1º. de setembro; 

 Kit Participante: 1 bolsa, 1 caneta, 1 bloco para anotações, 1 fita de identificação, 1 
camiseta, 1 distintivo ENED e 1 caneca.  

 Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã, 3 Coffe’s break e Jantar Festivo.  

 Participação em todos os eventos.  

 
Jovem Líder: 

 Inscrição: R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) a partir de 1º. de setembro; 

 Kit Participante: 1 bolsa, 1 caneta, 1 bloco para anotações, 1 fita de identificação, 1 

camiseta, 1 distintivo ENED e 1 caneca.  

 Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã, 3 Coffe’s break e Jantar Festivo.  

 Participação em todos os eventos.  

 
Acompanhante: 

 Inscrição: R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) a partir de 1º. de setembro; 

 Kit Participante: 1 fita de identificação, 1 distintivo ENED e 1 caneca.  

 Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã, 3 Coffe’s break e Jantar Festivo.  

 Em razão da inscrição de escotistas e dirigentes como acompanhantes, 
informamos que os mesmos não terão acesso às palestras e oficinas. 

 

Importante: Não serão utilizados copos descartáveis no evento. Não será necessário trazer 

prato nem talher, serão fornecidos pelo restaurante do evento. 

 

VARAL DE BOAS PRÁTICAS 

O “Varal de boas práticas” é um evento que irá ocorrer durante o ENED com o objetivo de 
divulgar os projetos escoteiros exitosos que estão ocorrendo em cada região do Nordeste.  
Os projetos ficarão em exposição a partir das 13h 30m do sábado até o final do evento em 
banners (90 X 120 cm) que serão apresentados por seus responsáveis. 
Para inscrição dos projetos deve-se enviar um resumo com até 200 palavras, contendo 
título, grupo escoteiro e responsável pelo projeto, em formato PDF, para o e-mail do ENED 
- ened2017@escoteirosrn.org.br - com o título do e-mail VARAL DE BOAS PRATICAS, até 
10/09/2017. Os projetos serão analisados por uma comissão e a divulgação dos 
selecionados será divulgada em 15/09/2017 por e-mail. 
A apresentação dos projetos só será garantida com a inscrição do(s) responsável(eis) pela 
exposição no ENED.  
A confecção e transporte dos banners é de responsabilidade dos autores. 

 



 

 

HOSPEDAGEM 

Os participantes que desejarem acampar, haverá espaço de camping disponível no local do 

evento com infraestrutura de sanitários e banheiros. O evento não disponibilizará barracas. 

Haverá disponibilidade de acantonar em salas climatizadas, contanto que para isso tragam 
colchonetes e/ou sacos de dormir.  
As negociações para hospedagem em hotéis não são de responsabilidade do evento. 
Informações, reservas e duvidas através do contato:  
(84) 99929-5106, WD Viagens e Turismo, e-mail: wdturismonatal@gmail.com. 

 
COMO CHEGAR 

Entrando na cidade do Natal pela BR 101, siga direto pela Av. Senador Salgado Filho e sua 

continuação, no bairro do Tirol, a Av. Hermes da Fonseca. Ao chegar à Escola Doméstica 

(foto abaixo), do Complexo Educacional Noilde Ramalho, 

 

entra-se na rua Capitão Abdon Nunes (primeira à direita), seguindo-se até a rua Prefeita 

Eliane Barros (primeira à direita novamente), chegando ao local onde se realizará o ENED, 

o Complexo de Ensino Noilde Ramalho. 

 



 

 

O LOCAL 

O Complexo de ensino Noilde Ramalho, reúne A Escola Doméstica de Natal (ED), o Colégio 

Henrique Castriciano e o Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN). 

O fundador da ED, foi o poeta, político e arauto da educação feminina Henrique Castriciano, 

também precursor do escotismo no Rio Grande do Norte, o qual por anos e anos viajou pela 

Europa na tentativa de colher informações para uma escola doméstica, a qual teria como 

objetivo valorizar o cotidiano familiar e fazê-lo no plano da integração social da mulher. 

O Complexo de Ensino Noilde Ramalho tem uma área de 18 hectares, compreendendo, além 

das três Instituições de Ensino, além de estacionamento interno, Centro de Convivência 

Clara Camarão, Centro de Convivência Nelson Mandela, laboratórios, reserva de Mata 

Atlântica, trilhas, dunas, bosque e o maior parque desportivo do RN de escola da rede 

privada. 

No local encontram-se salas de aula e auditórios climatizadas e equipados com os recursos 

audiovisuais mais modernos.  

 

O local, considerado a “Casa de Henrique Castriciano”, sedia o Grupo Escoteiro Henrique 

Castriciano, o 52RN, criado em 01 de novembro de 1997. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 Não deixem de trazer as bandeiras de seus estados! 

 A representante local da Loja Escoteira Nacional estará oferecendo alguns produtos 

durante o período do evento. 

 

 



 

 

 

 

 Reiteramos a solicitação para que os participantes informem o meio de transporte 

e horário de chegada à Natal através do e-mail ened2017@escoteirosrn.org.br, 

até 15/09/2017. 

 Não haverá translado para os participantes, mas buscaremos orienta-los como 

chegar no local do evento, e na medida do possível, ajudar no transporte.  

 Solicitamos que as pessoas com restrições alimentares ou prescrições médicas 

informem na ficha de inscrição.  

 

Maria Soares Macêdo                       Antônio Varela da Silva Neto 

             COORDENADORA DO 13º. ENED                    PRESIDENTE UEB/RN 

 


