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Convidamos           vocês para
participarem conosco desta           

 todos

 

Vem aí, dia                        , a nossa mega                    
                               para marcar o
retorno das nossas atividades escoteiras no 

ALERTA! ALERTA! ALERTA!   

 Sempre Alerta! 

 04 de março 
 Abertura Regional 2023 

Distrito Federal. 

Nosso 

Não fique de fora!
 festa.

222



Campo Escola dos Escoteiros, localizada no endereço:
SCES trecho 3, lote 3 (em frente a AABB), Brasília - DF,

70200-003

LOCAL
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https://www.google.com.br/maps/search/campo+escola+dos+escoteiros/@-15.8141308,-47.8663135,15.04z


Possuir registro ativo em uma das UELs ou
registro provisório, atendendo as regras 53,
66, 84 e 102 do P.O.R. 

CATEGORIA 

Todos os escotistas, dirigentes e staffs envolvidos devem
somar esforços para que tenhamos um bom
funcionamento da Abertura Regional 2023, que perpassa
diferentes fatores, dentre eles:     

Jovem 

Escotista/
Dirigente 

Possuir registro ativo e ser escotista/
dirigente atuante em sua UEL.    

Possuir registro ativo e ter mais de 18 anos.
A participação como staff está condicionada
às necessidades do evento.     

Staff 

Contamos com a participação e cooperação de todos,
reforçando o Espírito Escoteiro, e compreendendo que
todas as funções são essenciais para a realização da
Abertura Regional 2023 - Ser Escoteiro.

Acompanhamento dos
jovens durante as

atividades.     

Atenção a situações que
estejam em desacordo com a
política de proteção infanto-
juvenil e orientações sobre

segurança.     
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As inscrições devem ser feitas via Meu Paxtu, no
período de 08 de fevereiro a 28 de fevereiro de
2023. 

A taxa contempla o distintivo da atividade e taxas
administrativas. Todos os outros gastos da atividade
serão custeados pela Diretoria Regional. 

INSCRIÇÕES

Os alimentos deverão ser entregues
em local destinado na chegada dos
participantes ao evento. 

Jovens, Escotistas e Staffs: 
R$ 5,00 + 1kg de alimento não perecível. 

Em caso de desistência, o
valor da taxa não será
reembolsado.



Deverá ser feito um depósito único por Unidade
Escoteira, no valor integral das inscrições, na
conta:

A UEL deverá enviar para o e-mail do escritório
contato@escoteirosdf.org.br o comprovante de
pagamento e a listagem retirada do PAXTU com o
nome dos participantes inscritos até o dia 1º de
março de 2023. 

PAGAMENTO
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Banco Bradesco
Agência: 1421

Conta corrente: 240-2
Pix: eventos@escoteirosdf.org.br

União dos Escoteiros do Brasil - Região do DF
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A abertura tem como objetivo integrar todos os
associados e a confraternizar, portanto, teremos
várias atividades preparadas e pensadas pelas
nossas equipes regionais de programa e métodos
educativos. 

PROGRAMA

Os jovens estarão livres para participarem de
qualquer atividade que esteja sendo oferecida
durante o evento.

Teremos também a presença de parceiros que irão
oferecer oportunidades de aprendizado e diversão
para todos. 



Horário Atividade

15h00 às 15h40 Abertura do Campo /
Credenciamento

15h50 às 16h00 Cerimônia de Abertura

16h00 às 18h00 Período das Bases
(descentralizadas)

18h15 às 19h30 Fogo de Conselho – ERP

19h45 às 21h00 Festa de Encerramento

Cada patrulha e clã deverá montar uma espiriteira
de álcool. Na chegada ao evento, os jovens serão
orientados a deixar a espiriteira com os staffs do
credenciamento. 

          Clique aqui!

PROGRAMAÇÃO

TAREFA PRÉVIA
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https://www.youtube.com/watch?v=F9yY_4Z1qLI
https://www.youtube.com/watch?v=F9yY_4Z1qLI


FEIRA

Teremos um espaço destinado a venda de alimentos
e comércio de artigos escoteiros. 

As Unidades Escoteiras que tiverem interesse em
participar do sorteio, deverão preencher o
formulário online que será enviado aos presidentes. 

As UELs contempladas pelo sorteio terão um
espaço nas barracas de venda, não podendo
utilizar um espaço extra. 

As informações sobre a
feira serão alinhadas com
as unidades escoteiras
interessadas.
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INFORMAÇÕES

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

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

 

Yann Schmidt  Te ichmann Kr ieger
Coordenador  Gera l

 
Jorge Gald ino da S i lva Jun ior

Coordenador  Gera l

mailto:contato@escoteirosdf.org.br



