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  Visando atender uma demanda de nossos

associados, a Região Escoteira do Distrito Federal

tem a satisfação de apresentar a primeira edição do 

Este é um projeto que tem como proposta a

utilização de nossos Campos Escola durante o

período de férias escolares para estimular o sistema

de equipes e a vida ao ar livre para que nossas

crianças, jovens, adultos e familiares, sendo

associadas ou não, possam vivenciar uma atmosfera

de valores escoteiros, participando de aventuras

propostas pelo      

    , experimentando a Fraternidade Escoteira e

desfrutando de momentos felizes e renovadores.

    

  INTRODUÇÃO   
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Acampamento de Férias Escoteiro - (AFE) .

Projeto Educativo dos Escoteiros do

Brasil



O evento ocorrerá nos dias                          no

Campo Escola dos Escoteiros do DF e proporcionará

aos participantes uma oportunidade única para

escoteiros, sêniores e pioneiros compartilharem

                      e vivenciar atividades de

O tema do Acampamento de Férias 2023 -

Temporada de Verão será 

Para o ramo escoteiro e sênior, as atividades estarão

divididas em 4 módulos: Técnicas Escoteiras,

Especialidades, Aventura e Natureza. 

Para o Ramo Pioneiro os módulos serão: 

Vida ao Ar Livre, Serviço, Insígnias e Projeto de Vida. 

Toda a programação foi preparada para que os

jovens possam desfrutar do espírito escoteiro

existente no 

SOBRE O EVENTO
   

2
Campo Escola do DF.

28 e 29 de Janeiro

experiências técnicas
escoteiras.

"Ser escoteiro".



Todos os                                envolvidos devem somar

esforços para que tenhamos um bom funcionamento

do                                       , que perpassa diferentes

fatores, dentre eles:

• Acompanhamento dos jovens durante as atividades.

• Aplicação das atividades conforme estabelecido em

reunião prévia do evento juntamente com a

coordenação.

• Atenção a situações que estejam em desacordo

com a política de proteção infantojuvenil e

orientações sobre segurança.

  CATEGORIAS  
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escotistas e staffs

Acampamento de Férias



Possuir registro ativo e ser escotista atuante do ramo

escoteiro em sua Unidade Escoteira local. Total de vagas: 5

Possuir registro ativo e ser escotista atuante do ramo sênior

em sua Unidade Escoteira local. Total de vagas: 5

Possuir registro ativo e ser escotista atuante do ramo

pioneiro em sua Unidade Escoteira local. Total de vagas: 5

Possuir registro ativo e ter mais de 18 anos. A participação

como staff está condicionada às necessidades do evento e

ao perfil estabelecido para a função. Total de vagas: 5

Contamos com a participação e cooperação de todos,

reforçando o Espírito Escoteiro, e compreendendo que todas

as funções são essenciais para a realização do

Acampamento de Férias 2023 - Temporada de Verão.
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Escotista Ramo Escoteiro :

Escotista Ramo Sênior :

Mestre Pioneiro :

Staff : 



 As inscrições devem ser feitas via Meu Paxtu até 12 de janeiro de

2023. 

 Distintivo da atividade, taxa administrativa e alimentação

Após inscrição no MEU PAXTU, você receberá imediatamente um e-

mail de confirmação de sua participação. Portanto, é importante

que o e-mail indicado na ficha de dados no PAXTU esteja

atualizado.

Os dados bancários para pagamento serão enviados em até 48h. 

Caso não receba este e-mail dentro do prazo, entre em contato

com o Escritório Regional (contato@escoteirosdf.org.br)

• Até 12/01/2023 – será descontado R$5,00 do valor total.

• Após 12/01/2023 – O valor da taxa não será reembolsado.
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  Inscrições      

Desistência de participação individual

Valor: R$ 45,00

mailto:contato@escoteirosdf.org.br


 A reunião de alinhamento da coordenação com escotistas e
staffs será dia 18 de janeiro de 2023 às 20h00 no Campo
Escola dos Escoteiros. 

Para eventuais informações adicionais e esclarecimentos,
entre em contato com o Escritório Regional.

E-mail contato@escoteirosdf.org.br
Telefone (61) 3039-3419

Whatsapp - (61) 98175-0008
(https://wa.me/message/6YQIKQHUNA7GF1)
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  Reunião de alinhamento    

Informações   

 
Yann Schmidt Teichmann Krieger

Coordenador Geral
 

Jorge Galdino da Silva Junior
Coordenador Geral
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