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Quer viver uma aventura com sua patrulha em um lugar incrível e cheio de desafios? Aproveite esta oportunidade única para compartilhar experiên-
cias e desfrutar da cidade e das cachoeiras de Cruzeiro e região! 
Durante o Desafio Sênior Regional 2017, que tem por tema “Conhecendo nossa história”, os participantes terão a oportunidade de conhecer a beleza 
histórica e natural da cidade de Cruzeiro, participando de atividades nos rios, cachoeiras e montanhas da localidade.

Programa Previsto

Abertura do campo às 18h de 06 de setembro de 2017 (quarta-feira)
Abertura oficial às 19h de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Encerramento previsto às 15h de 10 de setembro de 2017 (domingo)
Check-in das 18h às 0h de 06 de setembro de 2017 (quarta-feira) e das 07h às 18h do dia 
07 de setembro de 2017 (quinta-feira)

Quinta-feira (07 de setembro)
• Montagem do campo
• Abertura oficial 

Sexta-feira (08 de setembro)
• Duas rodadas de módulos 
• Festa Temática 

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

Domingo (10 de setembro)
• Atividade espiritual 
• Desmontagem do campo
• Encerramento 



Descrição dos Módulos

Seguindo o marco simbólico do Ramo Sênior, nosso objetivo com o Desafio Sênior Regional, como o próprio nome já 
diz, é vivenciar uma aventura em patrulha com diversos desafios. Além da experiência de conhecer a cidade sede, 
Cruzeiro, sua belíssima história local, o evento proporcionará a possibilidade de integração entre jovens de todo o 
estado e de outros lugares do país. 

Para que todos possam desfrutar de todo o potencial, a atividade será dividida em quatro módulos: 

• Módulo “Descida do Rio Paraíba do Sul”: além da aventura e do desafio propostos para o Ramo, os participantes 
terão a oportunidade de navegar pelo Rio Paraíba do Sul, embarcados, conhecendo suas belezas naturais e a cultura 
do povo ribeirinho.  Além de fazer a retirada de materiais recicláveis do rio e medições de qualidade da água, a fim 
de contribuir com a melhoria do meio ambiente e, assim, como já nos solicitava nosso fundador, “deixar o mundo um 
pouquinho melhor do que quando encontramos”. 

• Módulo “Descobrimento”: serão realizadas atividades aventureiras no Túnel da Mantiqueira, cenário de aconteci-
mentos históricos para os estados de São Paulo e Minas Gerais, rico em biodiversidade, com espécies remanescentes 
da Mata Atlântica. Os participantes desbravarão algumas trilhas passando pelo Túnel e em seu entorno na Serra da 
Mantiqueira.

• Módulo “Water Trekking”: uma das atividades mais divertidas e com maior interação com o meio ambiente. Essa 
modalidade consiste em caminhar por trechos da cachoeira, sobre as pedras e corredeiras, contendo obstáculos a 
serem superados em trilhas pré-determinadas, em águas cristalinas.

• Módulo “Social”: Um dia de desafios comunitários na cidade de Cruzeiro, com jogos e benfeitorias, reforçando o 
impacto positivo do Movimento Escoteiro na comunidade. 



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 

Informações sobre quem pode participar, taxa de inscrição e o que inclui, 
como se inscrever e sobre o local do evento disponíveis no

Boletim Informativo 1 em https://goo.gl/jedj9j 


