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Esta capacitação é voltada para o credenciamento de Escotistas e Dirigentes para a realização de atividades escoteiras 
com suas UELs no Centro Escoteiro Jaraguá. 
O objetivo da capacitação é conhecer as características ambientais e histórico-culturais, zoneamento, normas de uso, 
programas e atividades possíveis no Centro Escoteiro.

Quando?

 26 de janeiro de 2019 (sábado) 
 Abertura prevista às 08h30  
Encerramento previsto para às 12h30  
Check-in das 08h às 08h30 

Onde?

Centro Escoteiro Jaraguá (CEJ)
R. Adriano Reys, 20, Vila Jaraguá, São Paulo/SP

Conheça um pouco mais sobre o local em: https://goo.gl/maps/11PjfNdeg562

No local há estacionamento em quantidade suficiente ao número previsto de participantes.
Aqueles que quiserem pernoitar no CEJ de sexta-feira para sábado, deverão chegar no local até às 20h de sexta-feira, 
trazer seu material individual para banho e higiene pessoal, lençol, travesseiro e cobertor e se responsabilizar pela sua 
refeição de sexta-feira à noite. 

Quanto?

Não há custo para participação
Cada participante deve trazer lanche reforçado para sua alimentação durante a capacitação. 

Quem pode participar? 

Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.
Limite de 32 (trinta e duas) vagas

Como se inscrever?

Exclusivamente via MEU PAXTU, área de Eventos das 0h do dia 26 de dezembro até às 23h59 do dia 21 de janeiro 2019, 
ou até serem completadas todas as vagas.

• Apresentação da parceria entre os Escoteiros do Brasil e o Parque Estadual do Jaraguá
• Apresentação do projeto Padaria Artesanal
• Apresentação das instalações do Centro Escoteiro Jaraguá
• Visita aos locais destinados às atividades escoteiras no Centro Escoteiro e normas para seu uso
• Procedimentos para agendamento de uso do CEJ por UELs no ano de 2019

Mais Informações 

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

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

Silmar Tolotto (Tico)
Prefeita do Centro Escoteiro Jaraguá (CEJ)
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