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O 6º Camporee Sul é um evento que se destina a crianças, adolescentes e jovens membros dos Ramos 
Escoteiro, Sênior e Pioneiro devidamente registrados nos Escoteiros do Brasil em 2018. Reunirá 
representantes de todo o estado do Rio Grande do Sul e tem como parceiras as Regiões Escoteiras de 
Santa Catarina e Paraná. Outros estados brasileiros são convidados a participarem deste momento 
de união e celebração, assim como outros países. O 6º Camporee Sul será realizado entre os dias 16 
e 20 de janeiro de 2019, na cidade de Soledade (RS).

1. APRESENTAÇÃO
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Há pouco mais de cem anos, numa ilha localizada ao norte, uma ideia começava a se transformar 
em realidade. Uma ideia que, sem pretensões, impactou o mundo. Era o início de uma aventura que 
continua até hoje e, acredite, da qual você faz parte. Agora é chegado o momento de você viajar mais 
a fundo nos desafios deste mundo, da sua origem ao seu passado e, por quê não, o seu futuro. 
 
Você vai entrar em uma jornada que o levará ao infinito, do mundo real ao imaginário, sentirá a passagem 
do tempo arrepiar o seu corpo e que não está sozinho nesse mundo. É chegada a hora de explorar 
novos planetas, conhecidos e desconhecidos, buscando peças de um quebra-cabeça que irá ajudar a 
entender a existência da humanidade e a sua responsabilidade por aqui. 
 
Entrará em um universo no qual você já vive, mas visto de outra forma. Prepare-se para uma aventura 
de muitos heróis, mitos, descobertas e possibilidades. Vamos precisar de imaginação e principalmente, 
de muita vontade para fazer acontecer. Porém, fique alerta, você não pode ir sozinho nessa viagem. 
Ela só será possível se você estiver junto daqueles em que realmente confia. 
 
O caminho não será fácil. Você e seus amigos virão de vários lugares, observando os efeitos do tempo, 
você vai se questionar: Por que estamos aqui? Para onde vamos? Estamos sozinhos nesse universo? 
Nós somos parte dele e ele não é um só. É um entre infinitos mundos. Para viver essa experiência 
prepare-se para o verão de 2019, é quando nos encontraremos, no 6º Camporee Sul - Um Universo 
de Possibilidades.

1.1 UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES

A Proposta Educativa do 6º Camporee Sul está fundamentada no que há de mais essêncial no Movimento 
Escoteiro, contribuindo para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, baseado em 
conjuntos de competências físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais e do caráter, como cidadãos 
participantes e úteis em suas comunidades.

O acampamento será um local de diversão, amizade e integração. A temática do Universo de Possibilidades 
visa fazer o jovem refletir sobre o mundo que o cerca, sua bagagem adquirida no decorrer da jornada, 
seu papel como agente transformador e o comprometimento com o seu futuro e do ambiente em que 
vive, fazendo assim com que todos possam ter uma experiência única de um grande evento escoteiro 
– como o Camporee Sul é!

1.2 PROPOSTA EDUCATIVA



2. PROGRAMAÇÃO

3. PROGRAMA
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A programação detalhada de cada módulo do evento será divulgada no Boletim 2. 
É importante considerar que a programação do Evento tem a seguinte estrutura:

O programa reúne um conjunto de atividades inspiradas no tema “Um universo de possibilidades” em 
que nossos jovens viverão grandes aventuras e desafios com seu grupo de amigos. Cada ramo terá uma 
programação específica, cuidadosamente elaborada para atender os anseios de meninos e meninas, 
além de oportunizar experiências nas variádas áreas de desenvolvimento (físico, intelectual, afetivo, 
social, do caráter e espiritual). Algumas atividades como cerimônia de abertura, festa do evento, e 
cerimônia de encerramento serão feitas com todos os participantes.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 Local: o 6º Camporee Sul acontecerá entre os dias 16 a 20 de janeiro de 2019, na cidade de 
Soledade (RS). O Evento será realizado na forma de acampamento e acantonamento, ocorrerá nas 
dependências do Parque Centenário Rui Ortiz, no acesso à cidade de Soledade. O local tem ampla 
área para acampamento, acantonamento e estrutura de chuveiros e banheiros, além de áreas cobertas. 

4.2 Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo: o campo estará aberto a partir das 
14h do dia 16 de janeiro de 2019 (quarta-feira) e a entrada deverá seguir procedimentos que serão 
disponibilizados em boletim futuro. O local deverá estar totalmente desocupado até às 11h do domingo, 
dia 20 de janeiro de 2019. 
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4.3 Área de acampamento: os campos serão divididos por ramos, cada um dividido em até 6 subcampos 
dirigidos por 1 escotista que será o Coordenador do Subcampo, sendo assim:

 Campo Escoteiro, área de acampamento dos jovens do Ramo Escoteiro e seus Escotistas;
 Campo Sênior, área de acampamento dos jovens do Ramo Sênior e seus Escotistas;
 Campo Pioneiro, área de acantonamento dos jovens do Ramo Pioneiro;
 Campo da Equipe de Serviço, área de acampamento dos adultos da Equipe de serviço.

4.4 Alimentação: a alimentação ficará a cargo de uma equipe de adultos do próprio Grupo Escoteiro 
– ou junção de grupos (agrupamentos), sugerem-se que estes sejam feitos por distrito escoteiro. 
Cada agrupamento deverá indicar um adulto como “Chef” (sugere-se alguém da atual diretoria) que 
ficará responsável pela equipe de cozinha e contato com a organização – antes e durante o evento. 
Os outros integrantes da equipe de cozinha podem ser escotistas com registro escoteiro em 2018 ou 
pais com filhos devidamente registrados.
Opção de inscrição “com alimentação” será disponibilizada para a equipe de serviço.

4.5 Estacionamento: haverá local para estacionamento de carros/vans/ônibus no local do evento. 
Informamos que os veículos ficarão em local aberto dentro do Parque Centenário.

4.6 Transporte: o transporte para as atividades externas do progarama está incluso no valor da inscrição.

5. PARTICIPAÇÃO

5.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do Evento: a responsabilidade pela organização 
e execução do 6° Camporee Sul é da Região Escoteira do Rio Grande do Sul. O evento tem como 
parceiras as Regiões Escoteiras de Santa Catarina e Paraná.

Para a inscrição, devem ser consideradas todas as condições estipuladas a seguir: 

5.2 Jovens: são permitidas as inscrições àqueles que estiverem devidamente registrados em 2018, 
que tenham idade entre os 10,5 anos e 21 anos incompletos, atuantes nos Ramos Escoteiro, Sênior 
e Pioneiro. 

5.3 Escotistas: são permitidas as inscrições a àqueles que estiverem devidamente registrados em 2018, 
com idade a partir de 21 anos completos, que irão participar da atividade acompanhando patrulhas.

5.4 Equipe de Serviço: vagas para adultos a partir de 18 anos completos que irão participar da atividade 
atuando como membros das funções da equipe de serviço, sendo permitida a inscrição àqueles que 
estiverem devidamente registrados em 2018. As funções da Equipe de Serviço serão divulgadas nos 
próximos boletins.    

5.5 Equipe de Cozinha: a participação no evento como membro da “Equipe de Cozinha” é possível 
para adultos maiores de 21 anos e está condicionada às necessidades do evento e perfil para a função.

A Equipe de Cozinha obedece a proporção abaixo:       
 Entre 60 - 100 jovens/escotistas/equipe de serviço – até 4 adultos na cozinha
 Entre 101 - 200  jovens/escotistas/equipe de serviço – até 6 adultos na cozinha. 
 Acima de 200  jovens/escotistas/equipe de serviço – até 8 adultos na cozinha.
 300 inscritos é o número máximo que uma cozinha de agrupamento poderá atender.
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Grupos com menos de 60 participantes, somando jovens, escotistas e equipe de serviço, deverão 
montar sua equipe de cozinha em conjunto com outro(s) grupo(s) escoteiro(s) ou de forma distrital. A 
organização informará em momento oportuno os grupos que estarão disponíveis para esse processo 
de consolidação, bem como a forma de fazê-lo.

5.6 Autorização: a participação de membros juvenis em atividades escoteiras fora da sede está 
condicionada à autorização de seus pais ou responsáveis, em documento específico para a respectiva 
atividade. Para os jovens maiores de 18 anos, não é necessária a autorização dos pais ou responsáveis, 
mas é indispensável a autorização da Diretoria da Unidade Escoteira Local. Todos os jovens deverão 
participar da atividade acompanhados de, no mínimo, um escotista responsável ou designado para tal 
função. A participação como escotista é permitida para aqueles que tenham idade igual ou superior a 
21 anos na data de início da atividade. A ficha de autorização utilizada estará disponível pelo Paxtu, 
no ato de inscrição. 

5.7 Inscrições Especiais: casos pontuais deverão ser reportados à Coordenação do Evento pelo e-mail: 
secretaria@escoteirosrs.org.br.

6. INSCRIÇÃO
6.1 Valor: o evento tem custo e distribuição de valores conforme especificado abaixo:

JOVENS (ESCOTEIRO, SÊNIOR E PIONEIRO)

PARCELAS VALOR PARCELAS VALOR TOTAL VENCIMENTO DIA 15 DOS MESES

1

2

3

4

5

6

R$ 265,00

R$ 134,50

R$ 91,00

R$ 69,25

R$ 56,20

R$ 47,50

R$ 265,00

R$ 269,00

R$ 273,00 

R$ 277,00

R$ 281,00

R$ 285,00

de maio à novembro

setembro e outubro

agosto, setembro e outubro

julho, agosto, setembro e outubro

junho, julho, agosto, setembro e outubro

maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro

DISTRIBUIÇÃO 
DE CUSTOS

R$ 265,00

Taxas bancárias e Administrativo Regional

Infraestrutura

Saúde

Limpeza

Segurança

PPCI e administrativo parque

Comunicação e divulgação

Enxoval (lenço, distintivo do evento, insígnia e sacola)

Entrada no Parque das Tuias com almoço

Transporte

Programa

Contingência

R$ 20,00

R$ 48,00

R$ 10,00

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 5,00

R$ 10,00

R$ 25,00

R$ 45,00

R$ 10,00

R$ 55,00

R$ 15,00
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DISTRIBUIÇÃO 
DE CUSTOS

R$ 205,00

Taxas bancárias e Administrativo Regional

Infraestrutura

Saúde

Limpeza

Segurança

Comunicação e divulgação

Enxoval (lenço, distintivo do evento e sacola)

Entrada no Parque das Tuias com almoço

Transporte

Contingência

R$ 20,00

R$ 48,00

R$ 10,00

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 25,00

R$ 45,00

R$ 10,00

R$ 15,00

DISTRIBUIÇÃO 
DE CUSTOS

R$ 405,00

Taxas bancárias e Administrativo Regional

Infraestrutura

Saúde

Limpeza

Segurança

Comunicação e divulgação

Enxoval (lenço, distintivo do evento e sacola)

Entrada no Parque das Tuias com almoço

Transporte

Contingência

Alimentação (4 cafés, 4 almoços e 4 jantares

R$ 20,00

R$ 48,00

R$ 10,00

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 25,00

R$ 45,00

R$ 10,00

R$ 15,00

R$ 200,00

ESCOTISTAS E EQUIPE DE SERVIÇO

EQUIPE DE SERVIÇO COM ALIMENTAÇÃO

PARCELAS

PARCELAS

VALOR PARCELAS

VALOR PARCELAS

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VENCIMENTO DIA 15 DOS MESES

VENCIMENTO DIA 15 DOS MESES

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

R$ 205,00 

R$ 104,50 

R$ 71,00 

R$ 54,25

R$ 44,20 

R$ 37,50

R$ 405,00

R$ 204,50

R$ 137,67

R$ 104,25

R$ 84,2

R$ 70,83

R$ 205,00

R$ 209,00

R$ 213,00

R$ 217,00

R$ 221,00

R$ 225,00

R$ 405,00

R$ 409,00

R$ 413,00

R$ 417,00

R$ 421,00

R$ 425,00

de maio à novembro

setembro e outubro

agosto, setembro e outubro

julho, agosto, setembro e outubro

junho, julho, agosto, setembro e outubro

maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro

de maio à novembro

setembro e outubro

agosto, setembro e outubro

julho, agosto, setembro e outubro

junho, julho, agosto, setembro e outubro

maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro



EQUIPE DE COZINHA

PARCELAS VALOR PARCELAS VALOR TOTAL VENCIMENTO DIA 15 DOS MESES

1 R$ 60,00 R$ 60,00 em qualquer data até 15 novembro

6.2 Forma de Inscrição: a inscrição será realizada individualmente pelo Meu Paxtu.

6.3 Data Limite: as inscrições, e pagamento do evento deverão ser realizadas até o dia 15 de novembro 
de 2018 sejam elas para todas as categorias. 

6.4 Pagamento: o pagamento deverá ser feito pelo boleto gerado no ato da inscrição pelo Paxtu, em 
parcela única ou parcela mensal, conforme item 6.1. Não ocorrendo o pagamento no prazo, a inscrição 
será cancelada.

6.5 Pagamentos Agendados: inscrições efetuadas e com o pagamento agendado para após a data 
limite não serão aceitas no evento.

6.6 Ressarcimento de Inscrição: o inscrito que desejar cancelar a inscrição e solicitar reembolso do 
pagamento deverá faze-lo pelo email: financeiro@escoteirosrs.org.br, até 15 de novembro. O custo do 
reembolso será de 10% do valor de inscrição. Após esse prazo, não será feito reembolso da inscrição, 
apenas a transferência dos valores de acordo com os prazos estipulados pela organização do evento.

6.7 Substituição de Inscrição: o escotista responsável pela inscrição do jovem poderá substituir os jovens 
inscritos através do e-mail gerencia@escoteirosrs.org.br até quarenta e cinco dias antes do evento.

7. COZINHAS
Não será permitida a contratação de fornecedores terceiros para a montagem da cozinha  dos 
agrupamentos.

Cada cozinha terá um balcão para preparar e servir sua alimentação.

Por questões de segurança, fiscalização/alvará dos bombeiros e legislação, fogão, botijão de gás, 
mangueiras e conectores serão fornecidos pelo evento. Cada cozinha pagará uma taxa (ainda em 
negociação com fornecedores) que será informada no Boletim 2. Ao término do evento, a cozinha 
poderá levar este material (exceto o botijão de gás) para seu Grupo Escoteiro.

Informações sobre geladeiras e fornecedores serão apresentadas no boletim 2.

O local de refeição não será junto ás cozinhas mas em áreas cobertas próximas com mesas e 
bancos comunitários.
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DISTRIBUIÇÃO 

DE CUSTOS
R$ 60,00

Taxas bancárias e Administrativo Regional

Infraestrutura

Saúde

Limpeza

Segurança

Enxoval (lenço)

R$ 5,00

R$ 11,00

R$ 10,00

R$ 12,00

R$ 10,00

R$ 12,00



 Haverão baterias de tanques com água potável e limpeza de material. Esses tanques podem 
não estar no mesmo local da cozinha, por isso aconselhamos levar bacias, bombonas de 
água, etc.

 Tomadas de energia estarão disponíveis, os Grupos Escoteiros deverão levar extensões 
para eventuais necessidades.

 Todo material (talheres, panelas, material de limpeza, lixeiros e sacos de lixo, etc.), é de 
responsabilidade de cada cozinha. 

8. NORMAS
8.1 Atitudes e Comportamentos: eventos Escoteiros são locais de encontro, intercâmbio e amizade, 
marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam respeitadas as normas ou 
instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão estabelecidas medidas apropriadas a 
serem tomadas, podendo, inclusive, culminar com a exclusão do participante. No caso de exclusão, o 
participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes dessa situação.

8.2 Apresentação Pessoal: conforme regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e 
encerramento, e sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá ser utilizado o uniforme 
ou vestuário escoteiro.

8.3 Relações Interpessoais: não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade 
dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Os participantes 
devem manifestar respeito mútuo. Os adultos deverão respeitar a Política de Proteção Infanto-juvenil 
dos Escoteiros do Brasil, conforme previsto no Capítulo 15 de nosso POR.

8.4 Objetos de Valor: aconselhamos que objetos de alto custo não sejam levados ao evento, por 
questões de segurança. A Equipe de Organização é responsável pela segurança pessoal dos participantes 
no âmbito da aplicação do programa da atividade, e não se responsabilizará por nenhum prejuízo aos 
seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda.

8.5 Danos e Prejuízos Patrimoniais: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais 
danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas as áreas comuns do evento, sejam estas 
usadas para alojamento dos participantes ou de programa do evento. Atitudes dessa natureza serão 
motivos para exclusão.

8.6 Fumo: Será permitido aos adultos fumar em locais previamente definidos pela organização do evento.

8.7 Consumo de Bebidas Alcoólicas: o consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante o evento.

8.8 Posse e Consumo de Drogas Ilícitas: a posse e/ou consumo de drogas ilícitas é crime previsto 
no Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, consumindo 
ou facilitando a outros, será excluído do evento e o caso encaminhado às autoridades competentes.

8.9 Furto ou Roubo: furto e roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer participante 
que seja surpreendido adotando tal conduta será excluído do evento e o caso será encaminhado às 
autoridades competentes. A Equipe de Organização não se responsabilizará por itens perdidos ou 
furtados durante o evento e dará encaminhamento do caso às autoridades competentes.
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8.10 Armas: não é permitido aos participantes do evento portar, a qualquer momento, arma branca 
e/ou de fogo, ainda que tenha o porte devidamente autorizado, salvo agentes públicos de segurança.

8.11 Saídas do Evento: não será́ permitida a saída dos participantes das áreas comuns do evento e da 
área interna, exceto em casos previamente autorizados pela Equipe de Organização.

6.12 Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pela Equipe de Organização podem visitar 
o evento.

6.13 Uso de Imagem: os participantes do evento cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, na 
forma de fotografias ou imagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do escotismo no 
Brasil e no Rio Grande do Sul. Com isso, os Escoteiros do Brasil passam a ter direito sobre o uso dessas 
imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja material destinado aos propósitos 
escoteiros, seja material promocional destinado à divulgação do Movimento Escoteiro. 

6.14 Política de Proteção Infanto-Juvenil: por intermédio da Política de proteção infanto-juvenil, os 
Escoteiros do Brasil traçam no Capítulo 15 do seu POR, uma política com orientações para proteção de 
crianças, adolescentes e jovens. Neste evento, não será diferente, e esta Política deverá ser cumprida 
por todos presentes,  sendo a responsabilidade é compartilhada entre os adultos (organização e 
participantes).

9. OUTROS
Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares entre em contato com o Escritório Regional pelo e-mail 
secretaria@escoteirosrs.org.br ou no telefone (51) 3330-9784.

Cristine Ritt
Diretora Presidente

Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul

William Bonalume
Diretor de Métodos Educativos

Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul
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Porto Alegre, 3 de março de 2018


