
Boletim Informativo

CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOTEIRAS NO 
PARQUE CIENTEC-USP PELO CENTRO ESCOTEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Esta capacitação é voltada para o credenciamento de Escotistas e Dirigentes para a realização de atividades escoteiras 
aos finais de semana no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo (Parque CienTec-USP), através 
do Centro Escoteiro de Ciência e Tecnologia (CEC&T). Neste módulo os Escotistas/Dirigentes poderão tornar-se aptos 
a realizar atividades autônimas com ênfase em Ciência e Tecnologia e Educação Ambiental no Parque CienTec-USP, 
com pernoite de sábado para domingo sendo, contudo, vetado o ingresso nas exposições fechadas e trilhas, sem o 
acompanhamento de mediadores.

Quando?
25 e 26 de novembro de 2017 (sábado e domingo)
Abertura prevista às 08h30 de sábado (25 de novembro)
Encerramento previsto para às 16h de domingo (26 de novembro)
Check-in das 08h às 08h30 de sábado (25 de novembro)

Onde?
Parque CienTec – USP, Av. Miguel Estéfano, 4200, Vila Água Funda, São Paulo/SP
Conheça um pouco mais sobre o local em http://parquecientec.usp.br/localizacao/ 
No local há estacionamento em quantidade suficiente ao número previsto de participantes
O pernoite será feito em forma de acampamento (cada participante deve trazer sua barraca) 
nas dependências do Parque

Quanto?
R$ 90,00 (noventa reais)
Inclui: material de apoio (on-line) e alimentação para os dois dias

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.
Limite de 24 (vinte e quatro) vagas

Como se inscrever?
Via MEU Paxtu das 0h do dia 13 de novembro até às 23h59 do dia 20 de novembro de 2017

Programa Previsto

Sábado
• Apresentação do Parque e proposta de atividades escoteiras com foco em Ciência e Tecnologia e Educação Ambiental 
• Visita técnica aos espaços de uso liberado e espaços liberados com acompanhamento de mediadores
• Avaliação: Esboçar um cronograma de atividades incluindo pernoite para sua UEL
• Montagem de Barracas para pernoite
• Sessão de planetário e/ou observação do céu com telescópio (se existirem condições atmosféricas favoráveis) 
• Lamparada

Domingo
• Ética e Prática de Mínimo Impacto em Atividades Escoteiras 
• Atividade na Trilha dos Ecossistemas (Mudanças Climáticas Globais)
• Oficina de Foguete com garrafas Pet
• Desmontagem das barracas, limpeza e pente fino-

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

Dúvidas sobre programação e inscrições
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Gestão de Adultos

E-mail: gestaoadultos@escoteirossp.org.br  
Tel.: (11) 31545500 Ramal 3

Dúvidas sobre pagamento de boletos e outras questões financeiras 
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro

E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br  
Tel.: (11) 31545500 Ramal 8


