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Abertura do campo escola: 7h
Horário de montagem das bases: sexta durante o dia ou de 7h as 8h30min do sábado

Como seremos muitos e prezamos pela segurança de nossos jovens, informamos que somente
as pessoas com pulseiras podem circular dentro do campo escola. Ajude-nos nesse controle!
Carros no estacionamento do Campo Escola: Informamos que nenhum carro poderá ficar
estacionado dentro do Campo Escola, a não ser os de socorro rápido. Para a montagem de
base, os carros poderão ter acesso somente para descarregar o material e devem ser retirados
no máximo até as 8h30min. Repetindo: nenhum carro poderá estar dentro do Campo Escola
– precisaremos de todo o espaço do estacionamento para que os jovens possam circular
livremente!
Bases confirmadas: Esse ano temos bases sensacionais de nossos parceiros, eis algumas
delas:
Cutelaria - se você quer aprender a cuidar de seu material de sapa, venha conferir os diversos
modelos de facas e aprender a trabalhar em segurança!
Troca de distintivos – conheça esse mundo mágico dos distintivos! Se você já é colecionador,
traga os distintivos para a troca; se ainda não é, comece agora sua coleção! Saiba um pouco
mais dos COBRAS.

APÓS PASSAR NAS BASES DE NOSSOS PARCEIROS, VÁ PARA NOSSA PISTA DE OBSTÁCULOS.

Junte sua patrulha e seus amigos e passe nas pistas – temos pistas para cada faixa etária, mas
se quiser pode ir a todas! estão muito divertidas e foram preparadas com muito carinho!
“Lembrete importante: nossa PISTA DE OBSTÁCULOS será bastante animada, porém bem
“SUJA E MOLHADA”. Avise aos pais para se prepararem quanto a volta dos jovens ao final da
atividade!”
NA HORA DA FOME TEREMOS O SEGUINTE CARDÁPIO:

ÁREA DE ALIMENTAÇÃ O
Grupos T

ipo de Lanche
Refrigerante
Suco

Valor
R$ 4.00
R$ 2.00

Água

R$ 2.00

40º DF

Cachorro-Quente
Picolé
Pipoca

R$ 5.00
R$ 3.00
R$ 4.00

Algodão-Doce

R$ 3.00

11º DF

Din-din

R$ 1.00

8º DF

Pipoca gourmet
Dindins Gourmet
Cookies

R$ 4.00
R$ 4.00
R$ 3.00

Bombons
Cremosinho
7 belo
Big-big
Palha Italiana
Biscoito da Sort e
Pulseira de sobrevivência

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

13º DF
15º DF

2º DF

5º DF

Técnicas verticais – quer fazer atividades legais na vertical? Teremos uma base para você
aprender muitas coisas e tirar dúvidas com profissionais da área.
4º DF

Wizard – você sabia que os Escoteiros do DF têm um convênio com a Wizard? Pelo convênio,
você tem desconto se estudar por lá. Venha conferir e se preparar para o Jamboree Mundial!

48º DF

Cupcake

R$ 3.00

Pacote com dois pães-de-queijo tradicionais assados

R$ 3,00

frango)
Pacote c om 5 0g d e peta a ssada (zero glúten e z ero
lactose) .

.R$ 4,00

Bolos diversos

R$ 3,00

Salgados assados

R$ 3,00

Brasília Atividades Subaquáticas – saiba mais sobre essa pratica esportiva e aproveite para
aprender mais sobre as especialidades de mergulho livre e mergulho autônomo amador!
Cruz vermelha – quem deseja saber mais sobre primeiros socorros terá uma excelente
oportunidade com a Cruz Vermelha! Aproveite para se desenvolver nessa área tão importante
para nosso dia a dia!
Mensageiros da Paz – seja um Mensageiro da Paz! Prepare seu projeto,
quem sabe você pode ajudar muitas pessoas!
Percossutcata – você sabe tocar instrumentos fora do padrão? Venha
conferir nessa base – mas PRECISAMOS QUE VOCÊ TRAGA UMA
GARRAFA PET! NÃO SE ESQUEÇA!

2.00
1.50
0.20
0.20
2.00
1.50
4.00

R$ 2,00

Conforme Boletim 1,
pedimos que não sejam
comercializados nenhum
item fora da lista ao lado
relacionada.

Todos os adultos voluntário (incluindo pais) devem estar com uma identificação do grupo ao qual pertence
(camiseta, lenço do grupo ou outra
identificação facilmente visível).
Serão distribuídas pulseiras de identificação conforme as listas de inscritos. As pulseiras estarão disponíveis no Escritório Regional no dia
28/02/2018 e sua entrega será feita
das 14h às 21h.

Observação importante: os Grupos Escoteiros deverão portar as fichas de inscrição geradas
pelo sistema PAXTU, bem como as fichas médicas assinadas pelos responsáveis, durante toda a
atividade. NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ENTREGA DESTES DOCUMENTOS À REGIÃO ESCOTEIRA,
mas as mesmas deverão permanecer em posse da chefia dos Grupos Escoteiros ou Seções
Autônomas.

ESPERAMOS POR TODOS NESSA ABERTURA, QUE SERÁ INESQUECIVEL!
DIRETORIA REGIONAL

Venha aprender fazendo e brincando na nossa
Abertura Regional.
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