
BOLETIM 2
PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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1. O PROGRAMA DE ATIVIDADES

O programa do Moot Nacional oferecerá um conjunto de atividades, distribuídas em três dife-
rentes expedições, cada uma com seus desafios e particularidades. 

Expedição Ilha do Mel

Os participantes terão a oportunidade de acampar por uma noite na Ilha do Mel, e realizar ati-
vidades num dos principais pontos turísticos do Estado do Paraná, conhecer suas belezas, ca-
racterísticas culturais, explorar a natureza e colocar-se em contato com o povo caiçara. A Ilha 
do Mel é um dos principais símbolos de conservação e apelo ambiental, pois trata-se do portão 
de entrada da Baía de Paranaguá com seus estuários, sendo berço de uma grande riqueza de 
espécies da vida na natureza. A variedade está na fauna, na flora e entre outros organismos: 
por este motivo é uma reserva tombada pela Unesco.

O pernoite desta expedição será realizado no Camping do Gaúcho, local que possui infraestrutu-
ra básica para acolher os participantes, contando com sanitários, chuveiros e uma cozinha básica. 

O desafio proposto nesta expedição envolve um rally na ilha, em meio a suas trilhas e cenários 
de beleza estonteantes. Por estes caminhos será possível conhecer seus principais atrativos, 
como o farol, a gruta de encantadas e a fortaleza. Um desafio que envolverá planejamento das 
equipes e um pouco de fôlego para transitar por esse ambiente de rara beleza. 

Esta expedição também contará com uma visita na comunidade de Nova Brasília, onde os par-
ticipantes terão a oportunidade de interagir com uma ONG ambiental e com uma cooperativa 
de recicláveis. 

Expedição Serra do Mar

O cenário desta expedição são as paisagens e caminhos da Serra do Mar paranaense. Os parti-
cipantes terão a oportunidade de realizar atividades aventureiras e desfrutar das belezas dessa 
bela região. 

Saindo do Espaço Ecológico João Mineiro, os participantes poderão optar por trilhas em meio 
à Mata Atlântica, de diferentes níveis de dificuldade, até a Estação Marumbi, no sopé de um 
dos conjuntos de montanhas mais emblemáticos do Brasil, local que é considerado o berço do 
montanhismo esportivo em nosso país. 

A outra atração desta expedição é o contato com as águas refrescantes e cristalinas da Serra 
do Mar, com atividades em rios e cachoeiras da região. No entorno dessas águas, os participan-
tes poderão apreciar e explorar a biodiversidade da flora, da fauna e geológica. 
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Expedição Morretes

O objetivo desta expedição é colocar os participantes em contato com o povo local, para co-
nhecer um pouco de sua história, cultura e costumes. Esta expedição inclui atividades culturais, 
sociais e turismo na cidade.

Será um dia de lazer, cultura e serviço em meio aos casarios históricos de Morretes. Até o sécu-
lo XVI, o local era território dos índios Carijós. No século XVII, passou a ser ocupado por minera-
dores e aventureiros paulistas em busca de ouro. Só no século XVIII tornou-se vila oficialmente.

Nesta expedição, os participantes também irão realizar uma atividade de serviço, que será uma 
forma de deixar a marca dos Escoteiros do Brasil na comunidade. 

Quadro geral do programa

Dia * Aldeia Caiçara Aldeia Marumbinista

Dia 15/01
Domingo

M

T Abertura do Campo (14h) Abertura do Campo (14h)

N Cerimônia de Abertura (18h) Cerimônia de Abertura (18h)

Dia 16/01
Segunda

M Expedição Ilha do Mel Morretes - Cultura & Serviço

T Expedição Ilha do Mel Morretes - Cultura & Serviço

N Expedição Ilha do Mel Noite Livre

Dia 17/01
Terça

M Expedição Ilha do Mel Expedição Serra do Mar

T Expedição Ilha do Mel Expedição Serra do Mar

N Atividade Noturna - a definir Atividade Noturna - a definir

Dia 18/01
Quarta

M Morretes - Cultura & Serviço Expedição Ilha do Mel

T Morretes - Cultura & Serviço Expedição Ilha do Mel

N Noite Livre Expedição Ilha do Mel

Dia 19/01
Quinta

M Expedição Serra do Mar Expedição Ilha do Mel

T Expedição Serra do Mar Expedição Ilha do Mel

N Show Cultural - Festa Show Cultural - Festa

Dia 20/01
Sexta

M Encerramento (11h) Encerramento (11h)

T Desmontagem do campo (até 13h) Desmontagem do campo (até 13h)

*M: Manhã - T: Tarde - N:Noite
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2. ABERTURA E CHEGADA NO CAMPO

O campo estará aberto para os participantes, no dia 15 de janeiro (domingo) a partir das 14h. Não 
será possível ingressar no local antes deste horário. 

A Cerimônia de Abertura está prevista para às 18h desta mesma data. 

3. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES E ALDEIAS

O campo será dividido em duas grandes Aldeias, cada uma com capacidade de até 150 jovens. 
Cada Aldeia será composta por Equipes de Interesse, com 10 jovens cada uma. 

As Equipes de Interesse poderão ser formadas pelos próprios jovens, podendo ser pessoas do 
mesmo Clã, de Clãs diferentes e inclusive de diferentes regiões escoteiras.  

Para composição das equipes, os participantes deverão seguir o passo a passo abaixo:

• A composição das equipes ficará a cargo dos próprios jovens participantes, devendo todos 
estar devidamente inscritos no evento. Cada equipe deverá designar um líder, que ficará res-
ponsável por seguir os demais passos do procedimento, conforme descrito abaixo;

• O líder designado pela equipe deverá preencher o seguinte formulário (forms), de maneira 
completa, contendo: nome completo dos participantes da equipe, número de registro, re-
gião escoteira e telefone celular. Para acessar o formulário CLIQUE AQUI ;

•  Equipes compostas com um número inferior a 10 integrantes pressupõe que as vagas re-
manescentes poderão ser preenchidas com outros participantes. O Comitê Organizador do 
evento poderá preencher as vagas remanescentes com jovens que não estejam vinculados a 
nenhuma equipe, segundo seus próprios critérios;

• Cada equipe poderá designar seu próprio nome, em campo específico do forms. É vedado o 
uso de nomes pejorativos, palavrões, pornografia ou aqueles que façam apologia ao crime. A 
escolha do nome da equipe deve estar embasada nos valores do Movimento Escoteiro;

• Caberá ao Comitê Organizador do Moot definir em qual Aldeia cada equipe será alocada;

• As equipes deverão ser formadas até a data de 15/12/2022.

https://forms.gle/Nx3cyQvE9yj4dVDU6 
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4. ALIMENTAÇÃO

Para a confecção da alimentação, o local conta com uma cozinha comunitária com geladeira, 
fogão, forno, pia e gás. Além disso, os materiais como panelas, tábuas e talheres para a confec-
ção da alimentação serão fornecidos pelo evento. Todo o campo possui água potável. Pratos, 
talheres, copos e garrafas ficam por conta de cada participante.

5. SAÚDE E SEGURANÇA

A organização do evento manterá equipe para atendimento de primeiros socorros nos locais 
onde se faça necessário. Casos que necessitem de outro tipo de atendimento, serão encami-
nhados à rede hospitalar. Os  participantes filiados a planos de saúde ou com seguro-saúde 
devem levar suas credenciais. 

6. TRANSPORTE ATÉ O LOCAL

Considerando a existência de diversas opções de deslocamento para o Moot Nacional Pioneiro:

• A organização do evento não disponibilizará qualquer traslado até o local do Moot (Morretes). 
Ficará a critério do participante, isoladamente ou em conjunto com outros, definir o melhor 
meio e forma de transporte para chegada e saída ao local do evento;

• Não haverá estacionamento para ônibus de fretamento. É terminantemente proibida a en-
trada de motoristas no campo;

• Devido a questões operacionais de manobra para ônibus, os desembarques devem ser re-
alizados na Praça Comendador José Ribeiro de Macedo (também conhecida como Praça de 
Porto de Cima), localizada na PR 411, km  06 - Rodovia Mário Marcondes Lobo, Km 06, em 
Porto de Cima;

• Da Praça de Porto de Cima até o Espaço Ecológico João Mineiro a distância é de 900m.

7. MORRETES - A CIDADE DO MOOT

Morretes é uma cidade histórica e charmosa, situada entre a Serra do Mar e o Litoral Paranaen-
se, repleta de casarões históricos e preservados, além dos seus tradicionais restaurantes que 
servem o Barreado, comida típica da região.
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Conta com uma natureza preservada e privilegiada, cortada pela Mata Atlântica e seus exu-
berantes rios e cachoeiras, em um dos trechos mais preservados, onde se encontra o Pico 
Marumbi e todo seu conjunto de montanhas. Mais informações podem ser consultadas em: 
https://www.morretes.pr.gov.br/

Como chegar em Morretes?

Existem várias opções para chegar em Morretes, todas elas contando com um lindo visual e um 
belíssimo passeio.

• De avião - chegando pelo aeroporto internacional de Curitiba (na vizinha São José dos Pi-
nhais), existem duas opções de acesso: uma pela BR-277 - aproximadamente 62 km, ou en-
tão pela BR-116, indo via Estrada da Graciosa - aproximadamente 83 km, mas este sendo um 
belíssimo passeio;

• Carro - duas opções de acesso: uma pela BR-277 - aproximadamente 62 km e indo sentido 
Porto de Cima; antes da ponte de ferro, entrar à esquerda, ou então pela BR-116, indo via 
Estrada da Graciosa - aproximadamente 83 km, mas este sendo um belíssimo passeio, se-
guindo até a localidade de Porto de Cima; na ponte de ferro, virar à direita;

• Trem - um dos passeios de trem mais lindos do Brasil, com saídas programadas, devendo 
consultar o site da empresa que opera o trajeto - https://serraverdeexpress.com.br/

8. CLIMA NA REGIÃO

As temperaturas variam de 23º a 33º, com intenso calor tropical. Nesta época do ano, as chuvas 
são frequentes, incluindo tempestades. Os participantes devem trazer equipamentos, roupas e 
calçados para essas condições.

9. O LOCAL DE ACAMPAMENTO

O local do acampamento principal será no Espaço Ecológico João Mineiro, na Estrada do Itu-
pava s/n, localizado em Porto de Cima, Morretes/PR. O Espaço Ecológico João Mineiro é um 
amplo e privado espaço para camping, são 150 mil metros quadrados, com diversos espaços 
compartilhados.

https://www.morretes.pr.gov.br/
https://serraverdeexpress.com.br/
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O espaço conta com diversos banheiros e chuveiros, espalhados pelo camping que poderão 
ser utilizados por todos os participantes, respeitando os demais visitantes que estarão no lo-
cal. É importante destacar que não seremos as únicas pessoas no local, por ser um período de 
férias e veraneio, o local contará com pessoas externas que também se hospedarão no cam-
ping ou trailer, mas para o Moot Nacional Pioneiro teremos um local específico reservado para 
as barracas, qual será isolado para acesso somente dos participantes, além do apoio da Equipe 
de Serviço. Importante: não esquecer de levar um cadeado para a segurança da barraca.

Para a confecção da alimentação, o local conta com uma cozinha comunitária com geladeira, 
fogão e pia, materiais como panelas, tábuas e talheres para a confecção da alimentação será 
fornecido pelo evento. Todo o campo possui água potável.

Outras informações sobre o local podem ser consultadas no site: https://joaomineiro.com.br/

10. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Para participação nos módulos de atividades, os participantes deverão levar os seguintes ma-
teriais obrigatórios: 

• Capa de chuva, anorack ou similar; 
• Calçados confortáveis, adequados para longas caminhadas (incluindo calçado reserva); 
• Chinelos;
• Mochila de assalto (pequena, de até 40 litros); 
• Prato, caneca e talheres; 
• Repelente de insetos – obrigatório, devido à quantidade de insetos; 
• Roupa de banho;
• Boné ou chapéu; 
• Toalha; 
• Material de higiene pessoal;
• Lanterna com pilha reserva;
• Saco de dormir e isolante térmico; 
• Roupas leves, em quantidade suficiente (camisetas com motivo escoteiro, calção, meias, 

roupas íntimas, etc.); 
• Protetor solar (muito importante, devido ao intenso calor);
• Barraca - deve ser impermeável, adequada para condições de chuva (verificar em conjunto 

com a equipe a quantidade necessária - deve ser separada por sexo);
• Garrafa de água ou cantil;
• Kit básico de primeiros socorros (1 por equipe);
• R$ 10,00 - em espécie - necessário para uso de ônibus de linha na Expedição Morretes.

https://joaomineiro.com.br/
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11. DATA-LIMITE DE INSCRIÇÃO E INSCRITOS

A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo sistema “Meu Paxtu”, e deve 
considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras condições estipuladas 
neste documento e outros correlatos.

Data Limite da inscrição: As inscrições do evento deverão ser realizadas até o dia 10 de de-
zembro de 2022, ou até o limite de 300 inscritos ( jovens) e 40 inscritos para a Equipe de Serviço.

Pagamentos: o pagamento da última parcela (ou parcela única) poderá ser realizado até o dia 
20 de dezembro via boleto bancário.

A taxa de participação no Moot Nacional Pioneiro também poderá ser parcelada em até 10 
vezes via cartão de crédito.

12. REUNIÃO COM OS PARTICIPANTES

Como forma de manter o fluxo de informações e orientar os participantes sobre o funciona-
mento do Moot Nacional Pioneiro, em todos os seus aspectos, o Comitê Organizador fará uma 
reunião para todos os inscritos conforme abaixo:

Data: 23 de novembro (quarta)
Hora: 19h30
Via Zoom - o link para reunião será enviado aos inscritos pelo email cadastrado no Paxtu.

Será a oportunidade de conhecer os detalhes do evento e sanar dúvidas.

13. USO DE IMAGEM

Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, 
na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do 
Escotismo no Brasil. Com isso, a UEB passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em mate-
riais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, 
ou voltado à divulgação do Movimento Escoteiro para o público externo.

14. SEGURO DE VIAGEM/SAÚDE

Todo participante deverá contratar, por sua conta, seguro de acidentes pessoais e de saúde, 
abrangendo o período entre sua saída e retorno ao domicílio de origem, caso deseje cobertura 
superior à disponível no seguro escoteiro, facultado a todos os associados da UEB.
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15. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

A Diretoria Executiva Nacional decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente 
documento.

16. MAIS INFORMAÇÕES

Informações complementares sobre o evento podem ser obtidas junto à área de Eventos do 
Escritório Nacional através do e-mail: eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 18 de outubro de 2022

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil


