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Após 7 anos, o ARTE está de volta! 

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

Programa Previsto (sujeito a alterações)

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) 

Quinta-feira (07 de setembro)
• Abertura do campo
• Aldeia Global que irá proporcionar atividades que estimulem a integração e a expressão criativa de 
forma livre e descontraída. Todos os subcampos confeccionarão um painel que expresse sua energia e 
alegria. Terão ainda a oportunidade de participar de jogos de integração e oficina de trabalhos manuais 
que serão utilizados na decoração da festa Holi.
• Abertura oficial 

Sexta-feira (08 de setembro)
• Duas rodadas de módulos 
• Jogo Noturno 
• Festa Temática Holi, onde todos deverão ir vestidos de branco para que, durante a festa, possam pintar 
e ser pintados por amigos, ao som de música e alegria, formando uma grande e integrada paleta 
humana de cores  

Sábado (09 de setembro)
• Duas rodadas de módulos 
• Fogo de Conselho

Domingo (10 de setembro)
• Módulo Espírito de B.P:  Os jovens serão chamados a refletir e expressar-se de várias formas (arte, 
dança, canto, trabalho comunitário). As atividades desenvolvidas serão oficinas de diversas temáticas, 
refletindo o melhor do Espírito de B.P., tendo como pano de fundo a canção de mesmo nome
• Encerramento 
• Desmontagem do campo
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Descrição dos Módulos

O tema “Os quatro elementos da natureza” surgiu para estimular os jovens a pensar no que estes 
elementos da natureza representam para nós e qual a nossa relação com o ambiente que nos cerca. 
Sendo assim, todos os módulos serão compostos por uma atividade prioritária e outras secundárias que 
acontecerão em paralelo às atividades prioritárias, conforme descrito a seguir:

• Módulo Terra: neste momento, os participantes terão a oportunidade de colocar em prática um dos 
pilares da nossa promessa escoteira: o serviço ao próximo, trabalhando com mais afinco o 6º artigo da 
Lei Escoteira: “O Escoteiro é bom para os animais e as plantas”. A fim de retribuir a hospitalidade que Mo-
gi-Guaçu nos está oferecendo, a atividade prioritária do módulo Terra será o plantio de mudas nativas 
em áreas que necessitam de um trabalho de restauração ambiental. Enquanto algumas patrulhas da 
tropa estiverem realizando esta ação, as demais estarão desenvolvendo outras atividades relacionadas 
com o elemento “terra”. 

• Módulo Água: o principal cenário deste módulo é o aproveitamento do Rio Mogi-Guaçu, principal rio 
da cidade, que nasce na Serra da Mantiqueira e banha o município. Neste cenário, poderemos desenvol-
ver a aventura escoteira, descendo o rio de boia-cross, como atração prioritária do módulo. Após a des-
cida, os escoteiros colocarão em prática seus conhecimentos realizando uma mini jornada de regulari-
dade, de volta ao campo.

• Módulo Fogo: além da possibilidade de integração com o corpo de bombeiros da localidade, haverá 
próximo ao batalhão atividades super atrativas e divertidas, relacionadas com o elemento fogo, tão 
admirado por todos os jovens, e que irão proporcionar conhecimento e prática sobre o manuseio e 
utilização do fogo em atividades escoteiras.

• Módulo Ar: baseado no programa educativo da Modalidade do Ar, os jovens vivenciarão bases volta-
das para navegação aérea. Aeronaves irão decolar e seguir um plano de voo pré-determinado pela 
patrulha, serão lançadas cápsulas através de foguetes construídos pelas patrulhas, além de outras bases 
com vários desafios! 
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Informações sobre quem pode participar, taxa de inscrição e o que inclui, como se inscrever
e sobre o local do evento disponíveis no Boletim 1 em https://goo.gl/TMO4dK 

Acompanhe as novidades do evento pelo 
site www.escoteirossp.org.br e pela 

página no Facebook Escoteiros SP 

Apoio:


