


Se você quer compartilhar
experiências, vivenciar
atividades de técnicas
escoteiras e dar aquele
gás na sua progressão
pessoal, 
o momento é agora!

 
O Acampamento de Férias
2023 - Temporada de
Verão, que terá como
tema “Ser Escoteiro”.

Quer saber o que 
vai acontecer? 
Confere aí! 

nos dias 28 e 29 de janeiro
 

Campo Escola dos 
Escoteiros do DF

https://goo.gl/maps/vFpbS2M1jKZ2C65e9
https://goo.gl/maps/vFpbS2M1jKZ2C65e9
https://goo.gl/maps/vFpbS2M1jKZ2C65e9


O Evento

AFE - ACAMPAMENTO DE FÉRIAS ESCOTEIRO
TEMPORADA VERÃO | JANEIRO 2023

Visando atender uma demanda de nossos associados,
temos a satisfação de apresentar o Acampamento
de Férias Escoteiro da Região Escoteira do Distrito
Federal. Onde temos o intuito de estimular o sistema
de equipes e a vida ao ar livre. Proporcionando aos
jovens e escotistas, vivências de uma atmosfera de
valores escoteiros, onde os jovens e escotistas,
participaram de aventuras e desfrutaram de
momentos felizes e renovadores. 

 
Então se você quer compartilhar conosco essas
experiências, nesse momento de férias da sua
Unidade Escoteira e quer manter a chama de B-P
acesa em nossos corações, a hora é essa! 
Juntem-se a nós nessa nova aventura. 



Ramo Escoteiro e Ramo Sênior 

Módulo de Técnicas Escoteiras: onde iremos construir e
vivenciar momentos de muita animação e euforia. Vamos
colocar a mão na massa e nos divertir!

 
Módulo de Especialidade: vamos dedicar esse espaço para dar
aquela alavancada na sua progressão pessoal e conquistar
especialidades como culinária, comida mateira, primeiros
socorros e história do escotismo. E quem sabe, com isso te
ajudar na conquista de uma insígnia ou de um cordão. 

 

Programação



Ramo Escoteiro e Ramo Sênior 

Módulo Aventura: aquele módulo que todos querem 
extravasar um pouco de adrenalina, né? Se pendurar em uma
corda e descer de rapel, subir nas árvores e ver tudo lá de cima.
Vai ficar de fora dessa? 

 
Módulo Natureza: vamos colocar em prática neste módulo, um
dos nossos artigos escoteiros, que é “o escoteiro é bom para os
animais e as plantas”. Onde iremos mapear nosso Campo
Escola e muito mais.

Programação



Módulo Vida ao Ar Livre: Venha aproveitar ao máximo o que o
nosso Campo Escola tem a oferecer para desfrutar da vida ao 
ar livre. Hora de tirar a poeira da barraca e aproveitar uma boa
noite de sono acampando.

 
Módulo Serviço: O que seria do ramo pioneiro sem seu lema,
não é mesmo? Criar através do serviço e das atividades de
desenvolvimento comunitário uma oportunidade de 
crescimento pessoal e colocar em prática a promessa escoteira.

Programação

Ramo Pioneiro 



Módulo Insígnias: Tá pensando na Insígnia de B-P? Esse 
módulo é o que você precisa! Uma oportunidade imperdível de
conquistar as insígnias que estão faltando.

 
Módulo Projeto de Vida: A forquilha pioneira indica os 
caminhos que se bifurcam e as decisões que o pioneiro tem
que tomar em sua vida. Como o próprio nome afirma, o Projeto
de Vida é uma das etapas do ramo pioneiro e nele, cada jovem
poderá definir o que quer para sua vida.

Programação
Ramo Pioneiro 



Ramo Escoteiro: serão 32 vagas, para jovens
entre 11 a 14 anos, conforme a regra 66 do
P.O.R, onde o jovem deve estar devidamente
registrado na União dos Escoteiros do Brasil e
já ativo no ramo. 

 
Ramo Sênior: serão 24 vagas, para jovens
entre 15 a 17 anos, conforme a regra 84 do
P.O.R, onde o jovem deve estar devidamente
registrado na União dos Escoteiros do Brasil e
já ativo no ramo. 

 
Ramo Pioneiro: serão 15 vagas, para jovens
entre 18 a 21 anos, conforme a regra 102 do
P.O.R, onde o jovem deve estar devidamente
registrado na União dos Escoteiros do Brasil e
já ativo no ramo.
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Categoria de Participação
e Inscrições 
PARA MEMBROS DO MOVIMENTO ESCOTEIRO

As inscrições devem ser feitas via 
Meu Paxtu até 12 de janeiro de 2023. 
R$70,00 - Distintivo da atividade, distintivo de patrulha,
taxa administrativa e alimentação
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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)

 
Desistência de participação individual:
• Até 12/01/2023 – será descontado R$15,00 do valor
total.
• Após 12/01/2023 – O valor da taxa não será
reembolsado.



Para o público externo
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21 vagas

Pré-requisitos: Ter entre 11 e 21 anos
Aqueles que não possuírem registro escoteiro, deverão
enviar e-mail até dia 12 de janeiro de 2023 para
contato@escoteirosdf.org.br sinalizando interesse na
participação do Acampamento de Férias.

 
R$70,00 - Distintivo da atividade, distintivo de patrulha, taxa
administrativa e alimentação

 
Desistência de participação individual:
• Até 12/01/2023 – será descontado R$15,00 do valor total.
• Após 12/01/2023 – O valor da taxa não será reembolsado.



Coordenador Geral

Coordenador Geral
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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

Jorge Galdino da Silva Junior

Yann Schmidt Teichmann Krieger

Informações

https://wa.me/message/6YQIKQHUNA7GF1



