
 

1.  Retificação do Boletim 1 

 

A composição mínima
não 6 (seis) como há no boletim 1.

 

 

2. Cronograma da Atividade 

 

08:00h Hasteamento da bandeira nacional
08:20h Credenciamento
08:40h Formação para início da atividade

encaminhados para a área do parque destinada às suas 
atividades 

08:50h Entrega da carta prego
08:55h Recolhimento da carta prego
09:00h Formação, entrega da alimentação, últimas 

início do lançamento das patrulhas
12:00h Almoço para lobinhos, escotistas de alcatéia, equipe de 

serviço e dirigentes
15:00h Encerramento das atividades
16:00h Divulgação do resultado e entrega das premiações
17:00h Encerramento, arriamento da bandeira e dispersão
18:00h Conferência dos locais utilizados e liberação da equipe de 

serviço 
 

 

 

 

 

 

 

mínima para patrulhas escoteiras será 5 (cinco) membros 
como há no boletim 1. 

 

Hasteamento da bandeira nacional 
Credenciamento 
Formação para início da atividade / Lobinhos serão 
encaminhados para a área do parque destinada às suas 

Entrega da carta prego 
Recolhimento da carta prego 
Formação, entrega da alimentação, últimas instruções e 
início do lançamento das patrulhas 
Almoço para lobinhos, escotistas de alcatéia, equipe de 
serviço e dirigentes 
Encerramento das atividades 
Divulgação do resultado e entrega das premiações 

arriamento da bandeira e dispersão 
Conferência dos locais utilizados e liberação da equipe de 

para patrulhas escoteiras será 5 (cinco) membros e 

/ Lobinhos serão 
encaminhados para a área do parque destinada às suas 

instruções e 

Almoço para lobinhos, escotistas de alcatéia, equipe de 

Conferência dos locais utilizados e liberação da equipe de 



 

3. Material Necessário para escoteir

 

Individual: 

 Cobertura (boné ou chapéu)
 Recipiente individual para água (garrafa ou cantil)
 Mochila pequena 
 Calçado confortável 

Por Patrulha: 

 Protetor solar  
 Esparadrapo 
 Curativos tipo band-aid
 Bússola do tipo Silva  
 Prancheta ou material que a substitua 
 Lápis 
 Apontador 
 Borracha 
 Caneta azul ou preta 
 Calculadora 

 

4. Cronograma 

 

Dia 
22 de março Último dia 

valores por desistência / Últim
de inscrição

24 de março Envio do regulamento
presidentes de grupo.
cronograma

30 de março Último dia para 
19 de abril Último dia para reembolso das desistências
21 de abril Atividade
28 de abril Último dia para envio da avaliação da atividade

 

escoteiros e seniores 

Cobertura (boné ou chapéu) 
Recipiente individual para água (garrafa ou cantil) 

aid 
 

Prancheta ou material que a substitua  

Evento 
Último dia para inscrições/ Último dia para solicitar devolução de 
valores por desistência / Último dia para solicitar a transferência 
de inscrição 
Envio do regulamento relativo à pontuação para o e
presidentes de grupo.  Destacar esse item como novo no 
cronograma 
Último dia para realizar o pagamento 
Último dia para reembolso das desistências 
Atividade 
Último dia para envio da avaliação da atividade 

para inscrições/ Último dia para solicitar devolução de 
dia para solicitar a transferência 

relativo à pontuação para o e-mail dos 
Destacar esse item como novo no 

 



 

 

 

5. Informações e Sugestões 

 

Para maiores esclarecimentos e sugestões, enviar e
grandejogodacidade@outlook.com

 

ara maiores esclarecimentos e sugestões, enviar e
grandejogodacidade@outlook.com 

 

 

 

Fábio Gomes da Silva 
Diretor Presidente 

ara maiores esclarecimentos e sugestões, enviar e-mail para 


