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1. PREPARANDO-SE PARA AS EXPEDIÇÕES 
E CONCURSOS

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 ativi-
dades num dos principais pontos turísticos do Estado do Paraná, conhecer suas belezas, carac-
terísticas culturais, explorar a natureza e colocar-se em contato com o povo caiçara. 

Recomendações para Expedição Ilha do Mel:

• Retificando a informação do Boletim 2, o camping que será utilizado será o Camping do Tio 
Romão. 

• Será necessário que, ao menos um dos participantes de cada equipe esteja com seu celular 
carregado com internet (não esqueçam seus carregadores). 

• É importante que as equipes se organizem com relação às barracas, já que o acampamen-
to será desmontado no Espaço Ecológico João Mineiro e remontado na Ilha do Mel para o 
pernoite.  As equipes poderão deixar uma parte do acampamento montada no Espaço João 
Mineiro, levando apenas a quantidade de barracas necessárias para atender o pernoite na 
Ilha do Mel.

• Não esquecer dos materiais indicados para a atividade (vide boletim 2), tais como: capa de 
chuva, calçados confortáveis, repelente de insetos, protetor solar, roupa de banho, boné, 
garrafa de água, kit básico de primeiros socorros etc.

Expedição Serra do Mar

Durante a Expedição Serra do Mar, será proposto um concurso de fotografia e um concurso de 
poesia. Para participar do concurso, os participantes deverão enviar suas fotografias e/ou po-
esias para um drive (link será disponibilizado na expedição) contendo o nome completo, grupo 
escoteiro, numeral e região. O drive só poderá ser acessado com o ID Escoteiro (AQUI)

Haverá uma banca de jurados composta por profissionais de comunicação e artistas, que fará a 
escolha da fotografia campeã e da poesia campeã.

Recomendações para Expedição Serra do Mar:

https://id.escoteiros.org.br/
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• Esta expedição será realizada em um terreno bastante acidentado, adentrando o Parque 
Estadual do Pico Marumbi. Para encarar essas trilhas, os participantes devem estar prepa-
rados fisicamente.

• É muito indicado que os participantes levem e usem suas perneiras, dado o potencial índice 
de acidentes com cobras.

• A ficha de saúde é responsabilidade dos participantes e é imprescindível que esteja atuali-
zado até a data do evento. Qualquer alteração na ficha de saúde após a inscrição deverá ser 
comunicada através do email eventos@escoteiros.org.br

• Não esquecer dos materiais indicados para a atividade (vide boletim 2), tais como: capa de 
chuva, calçados confortáveis, repelente de insetos, protetor solar, roupa de banho, boné, 
garrafa de água, kit básico de primeiros socorros, etc.

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 de servi-
ço na cidade, turismo e  atividade cultural. 

Para a realização dessa atividade será necessário o deslocamento por transporte contratado 
pelo evento que terá horários específicos e deverão ser respeitados para que todos possam se 
beneficiar de todas as propostas de atividade. 

Durante a expedição, as equipes deverão se dividir para realizar: em Porto de Cima a atividade 
comunitária e a atividade de serviço;  em Morretes a atividade cultural.

Para a atividade cultural, os participantes estarão atuando como repórteres e serão convida-
dos a produzir um curta-metragem histórico-cultural da cidade de Morretes. Esse material de-
verá ter no máximo 10 minutos e ser postado em link de drive específico da expedição (link será 
disponibilizado na expedição). O drive só poderá ser acessado com o ID Escoteiro (AQUI)

Noite livre

Ao término da Expedição Morretes, os participantes terão a oportunidade de aproveitar uma 
Noite Livre, que ficará a critério de cada equipe, podendo ser na cidade de Morretes, ou no pró-
prio campo.

Para isso, estaremos disponibilizando ônibus que sairá de Porto de Cima (próximo ao local do 
Acampamento, na Praça da Igreja São Sebastião) com destino à Morretes às 18:30. O mesmo 
ônibus estará retornando de Morretes para Porto de Cima às 21:00. 

mailto:eventos%40escoteiros.org.br?subject=
https://id.escoteiros.org.br/
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Fica a critério de cada equipe organizar seu retorno ao campo (considerando os horários pre-
vistos de ônibus) e o preparo de sua refeição, conforme organização previamente com sua al-
deia.  A entrada no local de acampamento deverá acontecer até as 21:30.

Importante: A atividade da manhã seguinte é a Expedição Serra do Mar e que para tal, é neces-
sário estar em boas condições físicas para participar.

Atividades especiais 

No dia 19 de janeiro, acontecerá a Festa Neon! Os participantes poderão se preparar com suas 
roupas coloridas ou brancas,  maquiagem e adereços para um festão! Também poderão trazer 
guloseimas regionais, para compor uma mesa com as guloseimas universais que já estão pron-
tas para nosso encontro. 

Para a Playlist da Festa, convidamos os participantes para adicionarem suas músicas, regionais, 
dançantes e animadas, que tocarão durante o evento. Lembrem-se que se trata de um evento 
escoteiro, por isso, vamos tentar adicionar músicas que sejam condizentes com o ambiente.

https://open.spotify.com/playlist/7dRIrR9BMOWUKigJCs5L50?si=ac6e9e35010a4809

2. 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, 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 es-
tarem 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, de maneira completa, 
contendo: nome completo dos participantes da equipe, número de registro, região escoteira e 
telefone celular. Para acessar o formulário: https://forms.gle/Nx3cyQvE9yj4dVDU6

mailto:https://open.spotify.com/playlist/7dRIrR9BMOWUKigJCs5L50%3Fsi%3Dac6e9e35010a4809?subject=
https://forms.gle/Nx3cyQvE9yj4dVDU6
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• 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

Importante: O check in para acesso ao acampamento somente será realizado com a equipe com-
pleta, conforme o horário já apresentado nos boletins anteriores (à partir das 14 horas do dia 15 de 
janeiro de 2023).

3. ALIMENTAÇÃO E RESTRIÇÕES ALIMENTARES

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

Cada aldeia ficará responsável por designar sua equipe de cozinha, que ficará encarregada de 
confeccionar a alimentação para todos os participantes da aldeia, nos dias 16 e 18 de janeiro. 
Já nos dias 15, 17 e 19 janeiro, a confecção do jantar será realizada por um restaurante local. 

A dinâmica das atividades requer que a confecção do almoço/lanche seja preparado logo pela 
manhã, paralelo ao preparo do café da manhã. Este almoço/lanche é composto de itens secos, 
tais como: barra de cereal, frutas da estação, sanduíches, sucos e bolachas.

As restrições alimentares deverão estar atualizadas no sistema Paxtu até o fechamento das 
inscrições. Se houver alguma alteração até o início do evento, o jovem deverá atualizar no Pax-
tu, enviando uma cópia do laudo médico/nutricional sobre a restrição alimentar.
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4. FICHA DE SAÚDE ATUALIZADA

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. 

Casos de doença celíaca devem entrar em contato pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br 
para tratar sobre a alimentação específica.

5. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Recomendamos que os participantes do Moot Nacional Pioneiro estejam com o esquema va-
cinal em dia e possuam o certificado nacional de vacinação, emitido pelo Ministério da Saúde.

Informações NESSE LINK

Comemoramos o fato da pandemia de Covid-19 estar em níveis bem baixos em comparação 
aos anos de 2020 e 2021. Porém a pandemia ainda não acabou e infelizmente a contaminação 
pode aumentar a qualquer momento. Recomendamos que todos os participantes tragam al-
guns jogos de máscaras descartáveis, ou de pano, ou N95, para utilizar sempre que se sentir 
mais seguro ou em locais onde as autoridades assim o exigirem.

6. OUTROS PROCEDIMENTOS

Regras de Convivência: O Moot Nacional Pioneiro é um local de encontro, intercâmbio e ami-
zade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as nor-
mas ou instruções apresentadas pela organização geral, será estabelecida a medida apropriada 
a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de exclusão, 
o participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta 
situação.

Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e 
encerramento, e sempre que solicitado pela organização geral, deverá ser utilizado o uniforme 
ou vestuário escoteiro. 

mailto:eventos%40escoteiros.org.br?subject=
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19
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Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a inte-
gridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Ho-
mens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar pu-
blicamente atitudes próprias da intimidade.

Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto valor seja levado ao evento, por 
questões de segurança. A organização do evento é responsável pela segurança pessoal dos 
participantes no âmbito da aplicação do programa do evento, e não se responsabilizará por ne-
nhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda. 

Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por 
eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do 
evento, sejam estas usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do progra-
ma. Atitudes desta natureza são motivos para exclusão do evento.

Fumo: Fumar é um hábito reprovável e faz mal à saúde! Neste evento, o fumo só é permitido 
para maiores de 18 anos em áreas específicas e destinada a este fim.

Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o 
evento.

Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer participante 
que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros, será excluído do even-
to e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes. 

Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer par-
ticipante que seja surpreendido cometendo atos ilícitos desta natureza será excluído do even-
to e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes. 

Armas: portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes 
é crime. Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será 
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes. 

Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela organização geral podem visitar o 
evento.
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7. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

O comitê organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presen-
te documento.

8. MAIS INFORMAÇÕES

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

Curitiba, 13 de dezembro de 2022

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

mailto:eventos%40escoteiros.org.br?subject=

