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Quando?
• 07 a 09 de julho de 2018 (sábado a segunda-feira)
• Abertura prevista às 10h de 07 de julho de 2018 (sábado)
• Encerramento previsto às 14h de 09 de julho de 2018 (segunda-feira)

Entrada no campo e check-in das 23h do dia 06 de julho de 2018 (sexta-feira) às 12h de 07 de julho de 2018 (sábado), por Unidade 
Escoteira Local. O escotista responsável deve entregar no check-in todas as fichas de inscrição e médicas para retirada do enxoval do 
participante.

Onde? 
• Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro (ESEFIC)

- Rua Doutor José Rodrigues Alves Sobrinho, 191, V. Celestina , Cruzeiro/SP
- Conheça um pouco mais sobre o local em: https://goo.gl/AOkBBZ

• Estádio Municipal Dr. Virgílio Antunes de Oliveira
- R. Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, 269, Cruzeiro/SP
- Conheça um pouco mais sobre o local em https://goo.gl/JC552C

O pernoite será realizado em regime de acampamento para GRUTA AZUL e acantonamento para as GRUTAS LARANJA, VERDE e ROXA. 
Não haverá transferência de acomodações (de acampamento para acantonamento e vice-versa). 

Estacionamento
Haverá estacionamento gratuito próximo ao local de acampamento. Os veículos poderão estacionar mediante disponibilidade de vagas 
através de reserva pelo e-mail eventos1@escoteirossp.org.br até às 23h59 de 20 de junho de 2018, ou até serem ocupadas todas as vagas. 
Solicitamos que TODOS os interessados enviem (ou reenviem) suas solicitações. 

Em face do adiamento fortuito do evento, conforme nota publicada em http://bit.ly/2kRVZyB, este boletim 
traz as principais informações atualizadas sobre o Jangalcamp 2018.

http://bit.ly/2kRVZyB
https://goo.gl/AOkBBZ
https://goo.gl/JC552C
mailto:eventos1@escoteirossp.org.br
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Programa Previsto
Jangalcamp 2018 tem como tema o resgate de uma parte importante da história do estado de São Paulo e, claro do Brasil. Para que isto 

possa acontecer de forma gostosa, foram elaborados quatro módulos de atrações! 

- Módulo Túnel: os lobinhos conhecerão um pouquinho da história da Revolução Constitucionalista de 1932, da Maria-fumaça que une
os estados São Paulo e Minas Gerais, além de curiosidades locais.

- Módulo Brasil: o módulo tem como objetivo possibilitar vivência e conhecimento da cultura local e brasileira e vislumbrar o resultado
da intervenção do homem e do desenvolvimento científico na natureza. 

- Módulo Indígena: em contato com a natureza, os participantes vão experimentar a cultura indígena dos habitantes do Brasil na
época das bandeiras, de forma lúdica, com jogos, brincadeiras e trabalhos manuais. 

- Módulo Bandeirantes: os lobinhos poderão conhecer mais sobre os desafios enfrentados pelas expedições bandeirantes no interior
do estado de São Paulo, sobre lendas e hábitos alimentares. Tudo com muita aventura. 

- Cerimônias: além das cerimônias de abertura e encerramento, teremos ainda uma grande festa à fantasia, para a qual, lobinhos, esco-
tistas e Equipe de Serviço deverão se fantasiar conforme os costumes dos habitantes da região à época das bandeiras. E para animar ainda 

mais a nossa festa, será feito um concurso de fantasias, de melhor dança, animação e criatividade! 
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Inscrição

- Inclui: alimentação a partir do café da manhã do dia 07 de julho de 2018 até o almoço do dia 09 de julho de 2018 + enxoval

(contendo lenço, distintivo, pulseira, kit alimentação com prato/ talheres/caneca, lanterna, embornal e boné para lobinhos e chapéu para 

escotistas acompanhantes) + acomodações + transporte para as atividades externas.

- Importante: não está incluso no valor o jantar do dia 06 de julho de 2018 para aqueles que chegarem nesta data.

Novas inscrições, transferências e cancelamentos
Deverão seguir as orientações já publicadas em https://www.escoteirossp.org.br/jangalcamp-2018-orientacoes-para-
devolucoes-transferencias-e-novas-inscricoes/

Composição de Matilhas e Grutas
A composição das grutas poderá sofrer alterações, mas todos permanecerão no regime de pernoite já publicado (https://
www.escoteirossp.org.br/ultimas-orientacoes-e-composicao-grutas-alcateias-e-matilhas-do-jangalcamp-2018/). Em caso de transferência 
de inscrição, o associado transferido permanecerá na mesma matilha de quem cedeu a vaga.

Demais informações do evento permanecem como divulgadas no Boletim 1
Disponível em: https://www.escoteirossp.orbr/jangalcamp2018/.

https://www.escoteirossp.org.br/jangalcamp-2018-orientacoes-para-devolucoes-transferencias-e-novas-inscricoes/
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https://www.escoteirossp.org.br/ultimas-orientacoes-e-composicao-grutas-alcateias-e-matilhas-do-jangalcamp-2018/
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Realização: Coordenação Regional do Ramo Lobinho
Organização: Coordenação Regional de Eventos
Apoio: Prefeitura de CruzeiroMais Informações: Coordenação do Evento

Coordenação Regional do Ramo Lobinho 
E-mail: ramolobinho@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre inscrições e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos

E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções, enxoval
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Administrativo-financeiro

E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do e-mail,  
informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato. 

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

Janete H. Arasaki G. Ramos 
Coordenadora Regional do Ramo Lobinho

Ingrid Foresto 
Coordenação Regional de Eventos
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