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Boletim Informativo 1
O APEA foi criado a partir da necessidade de motivação e estímulo aos escotistas de Alcateia na prática 
do acampamento por meio de oficinas culturais e atividades relacionadas à vida ao ar livre, técnicas 
mateiras e conhecimentos apropriados para o Ramo Lobinho, indispensáveis ao escotista que atua neste 
Ramo.
O tema “Amigos para Sempre” tem por objetivo reforçar a irmandade no primeiro APEA, a fim de que se 
torne um encontro no futuro de grandes amigos em busca da reciclagem de conhecimentos e de vivências 
de uma forma diferente.

Quando?
29 e 30 de abril e 1º de maio de 2017 (sábado à 
segunda-feira)
Abertura às 18h de 29 de abril de 2017 (sábado), 
após montagem das barracas
Encerramento previsto para 11h de 1º de maio de 
2017 (segunda-feira)
Check-in das 13h às 14h de 29 de abril de 2017 
(sábado) 

Onde?
Clube da Turma (Social Bom Jesus) 
Travessa Mestre Massaino, s/n, Estância Tangará, 
São Paulo/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em 
http://www.socialbomjesus.org.br/

Como chegar? 
https://goo.gl/qz84in

Estacionamento
O local do evento possui estacionamento gratuito 
em quantidade suficiente ao número previsto de 
participantes.

Quanto?
Escotistas e Dirigentes: R$ 170,00 (Cento e Setenta 
reais), à vista, ou em até 2 (duas) parcelas de 
R$88,00 (Oitenta e oito reais), se realizada inscri-
ção até 25 de fevereiro de 2017.
Associados isentos: R$ 42,50 (quarenta e dois reais 
e cinquenta centavos), à vista
Inclui: alimentação + enxoval (contendo lenço, 
distintivo e pulseira)

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU SIGUE das 0h do dia 04 de 
fevereiro de 2017 até às 23h59 do dia 25 de março 
de 2017.

Quem pode participar?
Escotistas do Ramo Lobinho e Dirigentes com regis-
tro escoteiro válido. 
Observação: Todos os participantes do evento deve-
rão entregar no check-in autorização de participação 
assinada pela Diretoria da Unidade Escoteira Local e 
ficha médica devidamente preenchida, sob pena de 
não participação no evento.

ME COLE EM SUA UEL!

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 

Mais Informações

Limite de 150 participantes


