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O Congresso Regional Pioneiro tem por objetivo compartilhar projetos e ideias, a fim de abrir os horizontes, 
discutindo o futuro e as principais questões do Ramo Pioneiro na Região Escoteira de São Paulo, propiciando 
ao jovem um crescimento pessoal, e, por consequência, promovendo uma melhoria na qualidade das ações do Ramo 
Pioneiro em nossa Região.
A infância é uma fase de descoberta, onde começamos a conhecer o mundo e formular nossas primeiras noções. 
É dessa fase que geralmente temos as memórias mais bonitas e doces, pois quase tudo era novo, brilhante e 
fascinante. Nos divertíamos com as coisas mais simples, por meio da imaginação podíamos fazer tudo com qual-
quer coisa, ser do jeito que desejávamos ser, sem qualquer barreira social ou psicologia. Éramos espontâneos, 
verdadeiros entre nós mesmos e com os outros também.
Será que estamos virando (ou já viramos) adultos chatos? Onde foi parar o gosto pela descoberta, a esperança 
e o desejo por desafios? Nesta edição do Congresso Regional Pioneiro os participantes terão a oportunidade de 
entrar em contato com sua criança interior, reviver os melhores momentos da infância e resgatar as virtudes 
desse tempo, refletindo sobre isso dentro das virtudes pioneiras e de suas vidas.
O evento será realizado na cidade de Piracicaba, onde os pioneiros poderão vivenciar a diversidade cultural, 
a força e o potencial que o interior pode proporcionar dentro do Movimento Escoteiro e do Ramo pioneiro.



Quando?
03 e 04 de junho de 2017 (sábado e domingo)
Abertura às 09h de 03 de junho de 2017 (sábado)
Encerramento previsto às 15h30 de 04 de junho de 2017 (domingo)
Check-in das 07h às 08h30 de 03 de junho de 2017 (sábado) 
Possibilidade de entrada no local do evento das 20h às 23h de 02 de junho de 2017 (sexta-feira)

Onde?
Seminário Propedêutico Imaculada Conceição 
Alameda Barão de Piracicaba, 6, Parque Anhembi, Piracicaba/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em https://goo.gl/gRaFfr
O pernoite será realizado em regime de acantonamento.

Estacionamento
O local do evento possui estacionamento com capacidade para 20 carros, 2 vans e 1 ônibus.
Reservas para o estacionamento devem ser feitas pelo e-mail eventos@escoteirossp.org.br até às 23h59 
de 20 de maio de 2017, ou até serem completadas todas as vagas. 
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Quanto?
Jovens (Pioneiros) e Escotistas:

Data da inscrição Nº. de parcelas Valor da parcela Vencimento Valor total            

Até 06/05/2017 Única R$120,00 Até 06/05/2017 R$120,00

De 17/03 a 06/05/2017 02 R$60,00 06/04 e 06/05/2017 R$120,00

Associados isentos: R$ 30,00 (trinta reais), em parcela única, com vencimento até 06/05/2017
Inclui: alimentação para o sábado e domingo + acomodação + participação nas atividades + distintivo
Atenção: alterações na data de vencimento ou o não pagamento do boleto acarretarão novas taxas de emissão e baixa dos boletos. Em caso 
de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas de emissão do boleto e de 
transferência bancária, bem como valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e distintivo já contratados)

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU SIGUE das 0h do dia 18 de março de 2017 até às 23h59 do dia 06 de maio de 2017.
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Quem pode participar?

- Pioneiros (as) com registro escoteiro válido, obrigatoriamente acompanhados por um Escotista 
responsável. 

- Escotistas com idade a partir de 23 anos, com registro escoteiro válido. Somente será permita a 
participação de um escotista para cada 8 jovens inscritos. Em não se conseguindo completar as 8 
vagas, e havendo necessidade de juntar com membros de outra(s) Unidade(s) Escoteira(s) Local(is), 
terá preferência na inscrição o Escotista que tiver mais jovens na equipe. Inscritos como Escotistas 
para os quais não haja jovens suficientes para montagem de Clãs terão sua inscrição automaticamente 
cancelada.

Observação: Todos os participantes do evento deverão entregar no check-in autorização assinada 
pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, sob pena de não participação 
no evento.

Limite de 150 (cento e cinquenta) vagas para Jovens 
Limite de 36 (trinta e seis) vagas para Escotistas

Mais Informações

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 

Tel.: (11) 31545500 Ramal 6

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP 


