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7 a 10 de setembro de 2017
Mogi Guaçu/SP



Após 7 anos, o ARTE está de volta! 

E você vai ficar de fora? 
O Acampamento Regional de Tropas Escoteiras (ARTE) é um acampamento que possibilita aos jovens 
do Ramo Escoteiro a integração entre escoteiros de todo o Estado, pois ao formarem Tropas que 
partilharão 4 dias de atividades de aventura, espirituais e muito divertidas, podem vivenciar momentos 
inesquecíveis de aprendizado, alegria e companheirismo!  
Venha fazer parte desta aventura! 

Quando?

07 e 10 de setembro de 2017 (quinta-feira a domingo)
Abertura oficial às 20h de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Encerramento previsto às 12h de 10 de setembro de 2017 (domingo)
Check-in das 09h às 11h30 de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira) 

Onde?

O evento terá como base a Faculdade Municipal Franco Montoro
R. Mun. Cachoeira de Cima, Mogi-Guaçu/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em http://fmpfm.edu.br/drupal/
O pernoite será realizado em regime de acampamento.

Estacionamento

No local-base do evento haverá espaço delimitado para estacionamento gratuito de ônibus e demais 
veículos.
Reservas para o estacionamento devem ser feitas pelo email programa@escoteirossp.org.br até às 
23h59 de 31 de agosto de 2017, ou até serem completadas todas as vagas.

Quanto?

Escoteiros (as) e Escotistas:
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Associados isentos: R$ 75,00 (setenta e cinco reais), em parcela única, com vencimento até 10/08/2017

Inclui: alimentação a partir do jantar de 07 de setembro até o almoço do dia 10 de setembro de 2017 + aco-
modação + transporte para atividades externas + enxoval contendo camiseta, lenço e distintivo do evento.

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 08 de abril de 2017 até às 23h59 do dia 20 de julho de 
2017, conforme condições descritas acima.

Quem pode participar?

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

Escotistas com idade a partir de 21 anos e que possuam Curso Preliminar Escotista, com registro 
escoteiro válido. Será permitida 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) Uni-
dade(s) Escoteira(s) Local(is), terá preferência na inscrição o Escotista que tiver mais jovens na patru-
lha. Inscritos como Escotistas para os quais não haja jovens suficientes para montagem de patrulhas 
serão automaticamente transferidos para a Equipe de Serviço.

Membros da Equipe de Serviço, a partir dos 21 anos de idade, com registro escoteiro válido.  A esco-
lha das áreas de trabalho será feita por ordem de chegada. Após todas as vagas terem sido completa-
das na primeira opção, o membro da Equipe de Serviço será alocado na segunda opção escolhida. 

Composição de Patrulhas e Tropas

As patrulhas deverão ser compostas por 8 jovens do Ramo Escoteiro, acompanhadas por um Escotista 
responsável. O fato da patrulha ser mista não implica em que se tenha mais de um Escotista por 
patrulha. As Tropas serão formadas por 4 Patrulhas e sua composição final deverá estar concluída pela 
organização do evento até o dia 20 de agosto de 2017. Não será permitido à mesma Unidade Escoteira 
Local abrir nova patrulha sem haver completado patrulha já aberta. 

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

Limite de 670 (seiscentos e setenta) vagas para Escoteiros (as)
Limite de 84 (oitenta e quatro) 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

Data da inscrição Nº. de 
parcelas 

Valor da 
parcela  

Vencimento Valor 
total             

Até 20/07/2017 Única R$300,00 Até 10/08/2017 R$300,00 

De 08/05 a 08/06/2017 02 R$150,00 10/06 e 10/07/2017 R$300,00 

De 08/04 a 08/05/2017 03 R$100,00 10/05, 10/06 e 10/07/2017 R$300,00 
 



Após 7 anos, o ARTE está de volta! 

E você vai ficar de fora? 
O Acampamento Regional de Tropas Escoteiras (ARTE) é um acampamento que possibilita aos jovens 
do Ramo Escoteiro a integração entre escoteiros de todo o Estado, pois ao formarem Tropas que 
partilharão 4 dias de atividades de aventura, espirituais e muito divertidas, podem vivenciar momentos 
inesquecíveis de aprendizado, alegria e companheirismo!  
Venha fazer parte desta aventura! 

Quando?

07 e 10 de setembro de 2017 (quinta-feira a domingo)
Abertura oficial às 20h de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Encerramento previsto às 12h de 10 de setembro de 2017 (domingo)
Check-in das 09h às 11h30 de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira) 

Onde?

O evento terá como base a Faculdade Municipal Franco Montoro
R. Mun. Cachoeira de Cima, Mogi-Guaçu/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em http://fmpfm.edu.br/drupal/
O pernoite será realizado em regime de acampamento.

Estacionamento

No local-base do evento haverá espaço delimitado para estacionamento gratuito de ônibus e demais 
veículos.
Reservas para o estacionamento devem ser feitas pelo email programa@escoteirossp.org.br até às 
23h59 de 31 de agosto de 2017, ou até serem completadas todas as vagas.

Quanto?

Escoteiros (as) e Escotistas:
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Associados isentos: R$ 75,00 (setenta e cinco reais), em parcela única, com vencimento até 10/08/2017

Inclui: alimentação a partir do jantar de 07 de setembro até o almoço do dia 10 de setembro de 2017 + aco-
modação + transporte para atividades externas + enxoval contendo camiseta, lenço e distintivo do evento.

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 08 de abril de 2017 até às 23h59 do dia 20 de julho de 
2017, conforme condições descritas acima.

Quem pode participar?

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

Escotistas com idade a partir de 21 anos e que possuam Curso Preliminar Escotista, com registro 
escoteiro válido. Será permitida 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) Uni-
dade(s) Escoteira(s) Local(is), terá preferência na inscrição o Escotista que tiver mais jovens na patru-
lha. Inscritos como Escotistas para os quais não haja jovens suficientes para montagem de patrulhas 
serão automaticamente transferidos para a Equipe de Serviço.

Membros da Equipe de Serviço, a partir dos 21 anos de idade, com registro escoteiro válido.  A esco-
lha das áreas de trabalho será feita por ordem de chegada. Após todas as vagas terem sido completa-
das na primeira opção, o membro da Equipe de Serviço será alocado na segunda opção escolhida. 

Composição de Patrulhas e Tropas

As patrulhas deverão ser compostas por 8 jovens do Ramo Escoteiro, acompanhadas por um Escotista 
responsável. O fato da patrulha ser mista não implica em que se tenha mais de um Escotista por 
patrulha. As Tropas serão formadas por 4 Patrulhas e sua composição final deverá estar concluída pela 
organização do evento até o dia 20 de agosto de 2017. Não será permitido à mesma Unidade Escoteira 
Local abrir nova patrulha sem haver completado patrulha já aberta. 

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

Limite de 670 (seiscentos e setenta) vagas para Escoteiros (as)
Limite de 84 (oitenta e quatro) 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

Equipe de Serviço:

Data da inscrição Nº. de 
parcelas 

Valor da 
parcela  

Vencimento Valor 
total             

Até 20/07/2017 Única R$150,00 Até 10/08/2017 R$150,00 

De 08/05 a 08/06/2017 02 R$75,00 10/06 e 10/07/2017 R$150,00 

De 08/04 a 08/05/2017 03 R$50,00 10/05, 10/06 e 10/07/2017 R$150,00 
 



Após 7 anos, o ARTE está de volta! 

E você vai ficar de fora? 
O Acampamento Regional de Tropas Escoteiras (ARTE) é um acampamento que possibilita aos jovens 
do Ramo Escoteiro a integração entre escoteiros de todo o Estado, pois ao formarem Tropas que 
partilharão 4 dias de atividades de aventura, espirituais e muito divertidas, podem vivenciar momentos 
inesquecíveis de aprendizado, alegria e companheirismo!  
Venha fazer parte desta aventura! 

Quando?

07 e 10 de setembro de 2017 (quinta-feira a domingo)
Abertura oficial às 20h de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Encerramento previsto às 12h de 10 de setembro de 2017 (domingo)
Check-in das 09h às 11h30 de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira) 

Onde?

O evento terá como base a Faculdade Municipal Franco Montoro
R. Mun. Cachoeira de Cima, Mogi-Guaçu/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em http://fmpfm.edu.br/drupal/
O pernoite será realizado em regime de acampamento.

Estacionamento

No local-base do evento haverá espaço delimitado para estacionamento gratuito de ônibus e demais 
veículos.
Reservas para o estacionamento devem ser feitas pelo email programa@escoteirossp.org.br até às 
23h59 de 31 de agosto de 2017, ou até serem completadas todas as vagas.

Quanto?

Escoteiros (as) e Escotistas:
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Associados isentos: R$ 75,00 (setenta e cinco reais), em parcela única, com vencimento até 10/08/2017

Inclui: alimentação a partir do jantar de 07 de setembro até o almoço do dia 10 de setembro de 2017 + aco-
modação + transporte para atividades externas + enxoval contendo camiseta, lenço e distintivo do evento.

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 08 de abril de 2017 até às 23h59 do dia 20 de julho de 
2017, conforme condições descritas acima.

Quem pode participar?

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

Escotistas com idade a partir de 21 anos e que possuam Curso Preliminar Escotista, com registro 
escoteiro válido. Será permitida 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) Uni-
dade(s) Escoteira(s) Local(is), terá preferência na inscrição o Escotista que tiver mais jovens na patru-
lha. Inscritos como Escotistas para os quais não haja jovens suficientes para montagem de patrulhas 
serão automaticamente transferidos para a Equipe de Serviço.

Membros da Equipe de Serviço, a partir dos 21 anos de idade, com registro escoteiro válido.  A esco-
lha das áreas de trabalho será feita por ordem de chegada. Após todas as vagas terem sido completa-
das na primeira opção, o membro da Equipe de Serviço será alocado na segunda opção escolhida. 

Composição de Patrulhas e Tropas

As patrulhas deverão ser compostas por 8 jovens do Ramo Escoteiro, acompanhadas por um Escotista 
responsável. O fato da patrulha ser mista não implica em que se tenha mais de um Escotista por 
patrulha. As Tropas serão formadas por 4 Patrulhas e sua composição final deverá estar concluída pela 
organização do evento até o dia 20 de agosto de 2017. Não será permitido à mesma Unidade Escoteira 
Local abrir nova patrulha sem haver completado patrulha já aberta. 

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

Limite de 670 (seiscentos e setenta) vagas para Escoteiros (as)
Limite de 84 (oitenta e quatro) 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 

Apoio:


