INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1. O EVENTO, DATA E LOCAL
O Acampamento de Grupo (AcamGru 2017) é um evento que destina-se aos jovens membros
dos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro reunindo representantes de todo o Grupo
Escoteiro São João Batista 098/SC.
O AcamGru 2017 será realizado entre os dias 22 e 23 de abril na cidade de Florianópolis (SC).
2. A PROPOSTA EDUCATIVA
A proposta educativa do AcamGru 2017 está fundamentada nos princípios do Movimento
Escoteiro, especialmente no 6º artigo da Lei Escoteira: “O Escoteiro é bom para os animais e as
plantas”, contribuindo com a formação de pessoas comprometidas com o meio ambiente e a
comunidade, que assumam responsabilidades na construção de um mundo melhor. A
atividade, além de ser um ambiente de amizade e integração, também será um espaço para
informar, conscientizar e comprometer os jovens com ações e projetos concretos que ajudem
na construção do mundo que almejamos.
3. O PROGRAMA
O programa reúne atividades educativas como:
Sábado de manhã: visita ao Projeto Tamar, onde será feito visitação com acompanhamento de
guia, orientando o trabalho realizado pela entidade, proporcionando conhecimento a respeito
da vida marinha, as ameaças e agressões que as tartarugas sofrem em seu habitat natural e
como é o processo de recuperação e readaptação para retornarem a vida normal.
Sábado a tarde: montagem do acampamento, e realização de atividades que proporcionem
reconhecimento do Campo Escoteiro Paulo dos Reis, que fica no Parque Estadual do Rio
Vermelho, e atividades que desenvolvam a fraternidade, união, respeito ao próximo e civismo.
Sábado a noite: após a janta será realizado o Fogo de Conselho, tradicional e simbólico
momento onde ao redor de uma pequena fogueira serão apresentados peças teatrais, canções
e danças que proporcionem o desenvolvimento da cultura e da arte.
Domingo de manhã: após o momento de espiritualidade, visita a Trilha do Rio Vermelho para
conhecer o trabalho realizado pela ONG R3Animal, que desenvolve trabalho de reabilitação de
animais silvestres, apreendidos pelo Polícia Militar Ambiental, em posse de caçadores.
Domingo a tarde: no retorno , parada para visitar as Dunas da Lagoa da Conceição.
Cada ramo terá uma programação específica, cuidadosamente preparada para atender os
anseios de nossos jovens, além de oportunizar experiências nas várias áreas de
desenvolvimento (físico, intelectual, afetivo, social, do caráter e espiritual).
Algumas atividades como abertura, fogo de conselho, devocional, visitas e encerramento serão
feitas com todos os participantes.
4. INFRA-ESTRUTURA
O AcamGru 2017 será realizado na forma de acampamento e ocorrerá nas dependências do
Campo Escoteiro Paulo dos Reis, Parque Estadual do Rio Vermelho - Florianópolis – Santa
Catarina. O local tem área para acampamento e estrutura de chuveiros e banheiros, além de
áreas cobertas, e refeitório para alimentação. Os locais de acampamento serão distribuídos por
ramos. Os participantes deverão levar equipamentos pessoais para acampamento e utensílios
para as refeições, orientando-se de acordo com os padrões de atividades escoteiras e a
legislação escoteira em vigor. A alimentação será servida pronta, em sistema de buffet, coberta
pela taxa de inscrição.

5. PARTICIPAÇÃO
5.1 Participantes
O AcamGru 2017 é destinado a associados do Grupo Escoteiro São João Batista 098/SC, em pleno gozo de
seus direitos como associados nas categorias de Beneficiários, Escotistas ou Dirigentes.
Pais de Apoio - A candidatura para participação no evento como membro da equipe “Pais de Apoio” é
possível para pai ou mãe de jovens beneficiados que atendam os requisitos do item 5.1 e que estejam
inscritos no acampamento e está condicionada às necessidades do evento e perfil para a função. Poderá ser
previamente definido, ou não, qual será o setor de atuação do membro da equipe “Pais de Apoio” no
evento, de acordo com as necessidades da coordenação. Todas as candidaturas entrarão em lista de espera,
cabendo posteriormente a coordenação selecionar os candidatos conforme a necessidade do evento.
5.2 Inscrição
Inscrições iniciam no dia 01 até o dia 08 de abril. Os Pais deverão participar da Reunião de Pais pré
acampamento a ser realizado no dia 08 de abril as 16h00m na Sede. Na reunião será apresentado todo o
cronograma das atividades, preenchimento e assinatura da Ficha de Autorização e deve ser feito o
pagamento da Taxa de Participação.
5.3 Taxa de Participação
Categoria
Valor
Jovens – Lobinho, Escoteiro, Sênior ou Pioneiro R$40,00
Chefes e Pais de Apoio
R$20,00
5.4 Incluso na Taxa de Participação
A Taxa de Participação cobre as despesas de: alugel do camping, ingresso nos locais a serem visitados,
transporte em ônibus, alimentação (sábado: almoço, lanche da tarde e jantar e domingo: café da manhã,
almoço e lanche da tarde), certificado e distintivo do evento.
6. HORÁRIO SAÍDA E RETORNO
Saída: 06h30m da Sede do Grupo Escoteiro São João Batista 098/SC, com previsão de chegada as 09h00m
no projeto Tamar e após seguem para o Campo Escoteiro Paulo dos Reis com previsão de chegadas as
11h00m
Retorno: 15h00m do Campo Escoteiro Paulo dos Reis, parada na Dunas da Lagoa da Conceição e previsão de
chegada na Sede do Grupo Escoteiro São João Batista 098/SC as 18h00m
7. ATITUDES E COMPORTAMENTOS
Fica expressamente proibido o uso ou consumo de bedida alcóolica e/ou droga ilícita por qualquer jovem ou
adulto participante.
Fica expressamente proibido fumar qualquer jovem (6 anos e meio aos 21 anos). Adultos fumantes é
permitido desde que em área pré determinadas e longe do participantes.
Casos de indisciplina e mau comportamento serão analisados pela Diretoria que tomará as atitudes
necessárias.
8. ENFERMARIA
Será montada uma enfermaria caso algum participante necessite. Casos leves, serão tratados na enfermaria,
demais casos mais graves serão encaminhado a rede pública de saúde munidos da Ficha de Inscrição e Ficha
Médica.

