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TEMA

AREPIO

DATA E HORÁRIO
A Vigília acontecerá na primeira noite de a�vidade (sexta-
-feira) e nela teremos a oportunidade de refle�r e debater 
sobre diversos assuntos de nossa atualidade e criar possi-
bilidades de ações para o futuro. 

O obje�vo central da a�vidade é a organização, de manei-
ra horizontal, dos jovens e da chefia presente, para que 
todos tenham voz e possam expor suas ideias e suas 
necessidades, de maneira respeitosa. 

A ERP está empenhada para que todos os jovens par�ci-
pem, garan�ndo a inclusão social e condições de acesso 
geral.

O tema escolhido para o acampamento foi a novela Panta-
nal, da Rede Globo. A reprise estreada este ano versa 
sobre temas polêmicos da sociedade brasileira e traz a 
mí�ca do equilíbrio do ser humano com a natureza, enga-
jando os jovens ao longo do país, através dos jargões 
caracterís�cos da região e da trama icônica que já possuía 
um lugar ca�vo nos corações brasileiros.

Recomendamos que os par�cipantes da a�vidade tenham 
contato com a trama básica da novela, conhecendo os 
personagens e suas histórias. 

O ponto central do enredo é justamente o encontro do 
desenvolvimen�smo com o tradicional, do campo e da 
cidade, do velho e do novo. É a representação de um 
mesmo conflito que se vive na juventude hoje, tanto 
dentro de casa na busca pela sua independência pessoal 
como seu papel dentro da sua UEL (Unidade Escoteira 
Local).

É o acampamento regional do Ramo Pioneiro do Distrito 
Federal. 

Tendo sido cancelado nos úl�mos dois anos, devido ao 
COVID-19, volta agora com força total!

É com imensa alegria que a ERP - Equipe Regional Pioneira 
retoma esse sensacional encontro regional, com a missão 
de resguardar tradições pioneiras e dar voz à nova geração 
que integra os Clãs de Brasília. 

Trata-se de um acampamento com uma ‘pegada’ diferen-
te! 

Buscamos nesse ano a criação de memórias adormecidas 
durante a Pandemia e o engajamento dos novos Pioneiros 
de maneira convergente, bem como a reflexão de cada 
jovem adulto, agora um “Pioneiro”, sobre seus princípios e 
obje�vos de vida. 

Devido ao calendário apertado do qual dispomos este 
ano, excepcionalmente desta vez, o AREPIO contemplará 
também a Vigília Pioneira Regional, um momento de refle-
xão individual ou cole�vo, versando, normalmente, sobre 
os valores propostos pelo Movimento Escoteiro e Planos 
de Desenvolvimento Pessoal (Projeto de Vida).

16/09, 17/09 e 18/09 de 2022
Abertura do campo: 16/09 - 16h
Vigília Pioneira: 16/09 - 21h
Abertura AREPIO: 17/09 - 9h
Encerramento AREPIO e fechamento do campo: 18/09 - 
11h30



Links para consulta sobre o tema: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=U8ydo2Mj4bo 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Mfqv7V4q03M

● R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para toda a 
alimentação (café da manhã, almoço, jantar, ceia e 
lanches).

Para que as inscrições sejam efe�vadas, até o dia 
13/09/2022, às 23h59, devem ser enviados ao e-mail: 
ramopioneiro@escoteirosdf.org.br, os seguintes docu-
mentos: 

● Comprovante de depósito único no valor integral 
das inscrições na conta da UEB Região do Distrito Federal;
● Lista de par�cipantes re�rada do PAXTU.

O depósito deverá ser feito na conta: 
Banco Bradesco (nº 237)
Agência - 1421 
Conta Corrente – 240-2; 
PIX: eventos@escoteirosdf.org.br 
União dos Escoteiros do Brasil - Região do DF.

Será realizado em carros par�culares ou ônibus de linha 
normal.

Em caso de carros é necessário pegar um trecho de estra-
da de terra para acessar a fazenda, porém a estrada não é 
acidentada ao extremo, então é possível percorrer o traje-
to de carro comum sem maiores obstáculos.

Será lançado, em breve, um segundo bole�m que versará 
exclusivamente sobre as minúcias do transporte até o 
local. Serão tratados assuntos como organização e estraté-
gias para que todos os pioneiros do DF possam chegar ao 
local com segurança. 

Jovem: a par�cipação no AREPIO como “jovem” somente 
é possível para integrantes do Ramo Pioneiro. O PAXTU 
está programado para aceitar apenas as inscrições de 
pioneiros vinculados a um Clã, com 18 anos completos 
até 16/09/2022 e 21 anos incompletos até 30/09/2022. 

Equipe de Serviço: A par�cipação como membro da 
“Equipe de Serviço” é permi�da para aqueles que tenham 
idade igual ou superior a 21 anos na data de início do 
acampamento, devendo estar registrado no PAXTU como 
Esco�sta.

O período de inscrição será de 6/09/2022 a 13/09/2022
Será realizada por lote ou individualmente via sistema 
PAXTU. 
O valor da inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais).

No valor está contemplado:
● R$ 5,00 (cinco reais) para custear o uso de energia 
e água da fazenda;
● R$ 8,00 (oito reais) para gastos com materiais e 
infraestrutura;

O local para nossa a�vidade será a Fazenda Terras de 
Gaia, localizada em Santo Antônio do Descoberto (GO). O 
local é um estabelecimento familiar, com terreno amplo e 
criado em torno do ideal do uso sustentável da terra. O 
local não tem como obje�vo central o comércio. Logo, 
nossa estada não será cobrada.

LOCAL

TRANSPORTE

INSCRIÇÕES

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO
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CAMPO E MATERIAIS
O campo será aberto no dia 16/09/2022 (sexta-feira), às 
16h. 

O espaço será cole�vo, sem separação por grupo escotei-
ro, podendo ser ocupado por barracas individuais ou com 
3 a 6 pessoas do mesmo gênero*, conforme P.O.R. 

O terreno possui poucas árvores e é bastante acidentado, 
o que inviabiliza a u�lização de redes para o pernoite ou a 
instalação de diferentes estruturas que não barracas 
clássicas. 

A distribuição de membros e transporte de barracas ficam 
a cargo de cada clã, que deverá providenciar seu material 
com antecedência.

*casos particulares devem ser comunicados diretamente 
as Coordenadoras do Ramo Pioneiro

● Será realizada a�vidade de camping e com água 
então, reforçamos a necessidade de tênis reserva e calças 
confortáveis, que cubram toda a perna e garantam a 
mobilidade. Também reiteramos a necessidade de mochi-
la de ataque, garrafa de água, protetor solar, repelente, 
roupa de banho, agasalho e lanterna;
● Na sexta-feira, será oferecida apenas ceia então, 
será necessário que cada pioneiro leve seu lanche frio, a 
depender da hora que chegar; 
● Também não há estrutura de energia ampla o 
suficiente para todos, portanto a preferência do uso dos 
pontos de energia é para a coordenação do acampamen-
to, recomendamos o uso de power banks, bem como a 
economia da bateria dos celulares, para evitar sobrecarga 
do quadro de luz da casa;
● Qualquer restrição alimentar deve ser avisada com 
antecedência à ERP para que a equipe de cozinha se orga-
nize a fim de garan�r alimentação para todos.

AVISOS IMPORTANTES

NORMAS GERAIS

VIGÍLIA –TÓPICOS

1. ATITUDES E COMPORTAMENTO: eventos escoteiros são 
um local de encontro, intercâmbio e amizade, marco de 
valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não 
sejam respeitadas as normas ou instruções apresentadas 
pela Equipe de Organização, serão tomadas as medidas 
apropriadas que poderão, inclusive, culminar com a exclu-
são do par�cipante. 

2. RELAÇÕES INTERPESSOAIS: não serão permi�das a�tu-
des ou situações que comprometam a integridade �sica, 
psíquica e moral dos par�cipantes, ou sua estabilidade 
emocional. Os par�cipantes devem manifestar respeito 
mútuo. Os adultos deverão respeitar a Polí�ca de Proteção 
Infanto-juvenil dos Escoteiros do Brasil, conforme previsto 
no Capítulo 15 de nosso P.O.R.

A vigília é, basicamente, uma roda de debates onde serão 
tratados alguns temas de caráter humano aplicados ao 
esco�smo, dando a oportunidade de criação de propostas 
para melhoria.  

A ideia é que cada mesa de discussão tenha um ou mais 
pioneiros na coordenação/moderação, a fim de direcionar 
o debate. 

Serão 4 mesas, cada uma com tempo total de 40 minutos. 
Qualquer pioneiro inscrito no AREPIO poderá sugerir um 
tópico e se voluntariar para coordenar o debate, até o dia 
11/09, pelo formulário: 

h�ps://forms.gle/cHY6CsmPdKCtQqr96.
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ACAMPAMENTO REGIONAL 
PIONEIRO

3. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS: é terminante-
mente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em a�vi-
dades escoteiras.
 
4. POSSE E CONSUMO DE DROGAS: a posse e/ou consu-
mo de drogas é crime previsto no Código Penal Brasileiro. 
Qualquer par�cipante que seja surpreendido com drogas, 
consumindo ou facilitando a outros, será excluído da a�vi-
dade e o caso encaminhado às autoridades competentes.
 
5. ARMAS: não é permi�do aos par�cipantes da a�vidade 
portar, a qualquer tempo, arma branca e/ou de fogo, 
ainda que tenha o porte devidamente autorizado, salvo 
agentes públicos de segurança no exercício de sua função. 

6. USO DE IMAGEM: Os par�cipantes cedem aos Escotei-
ros do Brasil o uso de imagens, na forma de fotografias ou 
vídeos realizados ao longo da a�vidade, para fins de 
promoção do Esco�smo no Brasil e em Brasilia. Este mate-
rial poderá ser u�lizado em recursos gráficos e/ou digitais 
des�nados aos propósitos escoteiros e à divulgação do 
Movimento Escoteiro. 

Os membros da Equipe Regional Pioneira e a Coordenação 
se colocam à disposição para qualquer dúvida e contam 
com o apoio de todos.
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16, 17 E 18 DE SETEMBRO, BRASÍLIA - DF


