BOLETIM ABERTURA REGIONAL 2019
Salve esta data no seu calendário 23/02/2019
Vamos ter uma aventura saudável?
Neste ano vamos nortear nossos projetos e atividades baseados no tema
‘Escotismo – Aventura Saudável’.
Este tema nos remete à origem do significado de escotismo, que explora os
caminhos descobertos, desafios e obstáculos, e a rotina de atividades com
acampamentos, contato com a natureza, e convívio com outras realidades e culturas.
Como não poderíamos ficar de fora desse tema tão importante, nossa abertura
esse ano vem com muitas aventuras!
Venha rever seus amigos e fazer novas amizades, afinal fechamos o ano de 2018
com quase 3.600 escoteiros registrados no DF e 57 unidades escoteiras locais.
Tem muita gente bacana na área!
Data: 23/02/19
Horário de abertura: 9h
Horário de encerramento: 13h
A abertura ocorrerá no campo escola dos escoteiros, localizado no seguinte
endereço: SCES trecho 3 lote 3 (em frente a AABB). Telefone para contato: (61) 3039-3419
ou (61) 3039-3453.

Inscrições
Deverão ser feitas via PAXTU em lote por grupo escoteiro.
Taxa de inscrição - este ano temos uma novidade! Não será cobrada taxa, porém
cada patrulha/matilha/Clã deverá doar qualquer um dos itens abaixo relacionados, para
que possamos presentear instituições que necessitam.
Faremos uma ótima ação para ajudar nosso próximo!
Itens a serem doados:
- fraldas geriátricas de qualquer tamanho
- fraldas infantis de qualquer tamanho
- lenços umedecidos
- sabão em pó (embalagens de 1 kg)
- água sanitária (embalagens de 2 l)
- desinfetante (embalagens de 2 l)
- sabonete
- pasta de dente
- xampu
- condicionador
As fichas de inscrição geradas pelo PAXTU, assim como a ficha médica, deverão
estar em poder de cada grupo escoteiro, não necessitando ser entregue no escritório
regional.
Para que a inscrição seja efetivada, deve ser enviada à Região Escoteira, por meio
eletrônico, a lista de participantes contendo nome do participante, ramo e nº do registro
(relatório que é extraído do PAXTU), até o dia 20/02/2018;

Programa:
A abertura regional de 2019 esta focada na confraternização e na diversão dos
jovens das Unidades Escoteiras Locais da nossa cidade.
Teremos diversas bases que contarão com a colaboração de todas as UEL.
Serão montados pontos com jogos desafiadores!
Cada ramo terá cerca de seis pontos de desafios, sendo um desses, um brinquedo
inflável, o qual o jovem poderá participar com sua patrulha ou grupo de amigos de
diversos grupos.
Além de todos os desafios, teremos a presença de convidados parceiros do
escotismo, tais como CBM-DF, Cruz Vermelha, PMDF, Forças Armadas entre outros.
Bases:
Todas as UEL's participantes da Abertura Regional deverão se engajar em
alguma(s) base(s).
A descrição das bases já está pronta e cada UEL deverá escolher em qual base
atuará, até o dia 15/02/19, por e-mail do seu diretor presidente ao Escritório Regional.
Caso haja duplicidade de escolha de base, a coordenação poderá redefinir a
distribuição das tarefas em conjunto com as UEL's interessadas.
Alimentação:
A proposta para a área de alimentação é de que tenhamos um local único,
devidamente demarcado para que todos possam fazer sua refeição com tranquilidade!
A Unidade Escoteira Local que tiver interesse em montar um estande para a venda
de algum alimento, deverá registrá-lo, por meio de uma solicitação do diretor presidente,
enviada por e-mail, ao escritório regional até 15/02/19. Na mensagem, deverá constar
qual produto e o valor que será vendido.

Observação: se sua alcatéia/matilha/patrulha/tropa ou clã quiser vender algum
alimento, (brigadeiro, pipoca, etc), não tem problema, peçam ao Diretor Presidente da
sua UEL que informe por e-mail ao escritório regional. A mensagem deverá conter qual
produto e o valor que será vendido. Isso é muito importante para nosso controle!
Quer levar seu lanche e confraternizar com seu grupo? Sinta-se em casa e escolha
sua sombra sob qualquer árvore! Os grupos que desejarem poderão levar lanches para
consumo durante a atividade.
Entregas especiais:
Quer homenagear alguém importante nesta data?
No caso de jovens, apenas os distintivos especiais de cada Ramo poderão ser
entregues.
Para que nosso pessoal de cerimonial faça uma abertura rápida e bacana os
diretores presidentes interessados nas entregas, deverão informar à Região, por e-mail,
ao escritório regional o nome do jovem, numeral da UEL e o distintivo especial que será
entregue.
Prazo máximo para envio dia 15/02/2019
Informações finais:


A Loja Escoteira estará funcionando durante todo o evento.



Diretores presidentes: Lembrem-se de cumprir os prazos colocados acima, pois eles
são muito importantes para o planejamento!



Material Importante para melhor aproveitamento da atividade:


Uniforme / Vestimenta completa



Roupa de ATIVIDADE



Kit básico: boné ou chapéu, protetor e repelente



Kit para refeição



Lenço para a troca



Alegria e entusiasmo!

Qualquer

dúvida

entre

em

contato:

3039-3419

contato@escoteirosdf.org.br
Esperamos por todos nessa abertura, que será inesquecível!

Alessandra Cossio
Diretora de Métodos Educativos Regional

ou

por

email

