Região Escoteira do Distrito Federal
Grupo Escoteiro do Ar Salgado Filho - 9º DF

X Aeromosquito Show Feira de Ciências e Aeronáutica
Brasília-DF - 10 a 12 de Agosto de 2018

Boletim 1
1. Apresentação

2. Feira de ciências e aeronáutica

O Aeromosquito Show é uma
iniciativa do Grupo Escoteiro do Ar
Salgado Filho – 9º DF que visa divulgar o
Movimento Escoteiro e estimular jovens a
estudar, realizar pesquisas, buscar a
ciência e educação.Pretende ainda
estimular o interesse pela aeronáutica e
aviação e se propõe a ser uma feira de
ciências inserida em um acampamento
escoteiro.

Jogos, exposições e atividades científicas
e de aeronáutica
11 de agosto de 2018, sábado.
- Planetário
- Oficina plastimodelismo (Ratos de
Hangar)
- Experimentoteca escoteira
- Muro de escalada

Local do evento

SHIS QI 3 Conjunto 3/4 - Área Especial Lago Sul, Brasília, DF

3. Acampamento
O Acampamento será realizado de
10a12/08, sendo exclusivo para
integrantes do movimento escoteiro,
ramos escoteiro, sênior e pioneiro.
A alimentação não está incluída na
taxa de inscrição, devendo ser
providenciada pelo grupo. Durante o
acampamento será permitida a entrega
de refeições prontas ou o seu preparo no
local, no entanto, não será autorizado o
acendimento de fogueiras, exceto o fogo
de conselho.

4. Inscrições e taxas

5. Agenda

Feira

Período de Inscrição
De 01/06 a 14/07/2018

A visitação à feira durante o
sábado é de livre acesso, exceto para
oficina de plastimodelismo.
A inscrição pelo Paxtu, disponível
para todos os ramos, compreende
distintivo e planador pequeno. Camiseta
opcional, alimentação não incluída.
Inscrições no sigue, de 01/06 a 14/07,
com cópia do recibo de depósito por
grupo para:
aeromosquito@salgadofilho9df.com.br.
visitação à feira - gratuita
avião e distintivo - R$ 12,00
camiseta (opcional) - R$ 20,00
Acampamento
A inscrição no acampamento
segue as regras da UEB-DF. A taxa inclui
distintivo, planador pequeno. Camiseta
opcional, alimentação não incluída.
Inscrições no Paxtu, limitadas a
250 (duzentos e cinquenta) participantes,
de 01/06 a 14/07, com cópia do recibo de
depósito por grupo para:
aeromosquito@salgadofilho9df.com.br.
acampamento - R$ 35,00
camiseta opcional - R$ 20,00
Conta para depósito:
Banco do Brasil
Juventude E I E M - JIM
agencia: 1230-0
conta: 50544-7

Acampamento
10 a 12 de agosto de 2018, sexta, sábado
e domingo.
Feira
11 de agosto de 2016, sábado, de 09:00
às 18:00.

6. Classificação
Acampamento
10 anos.
Feira
Livre

