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BOLETIM 1

São Paulo

Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas 
do Ar II (CATAr II) de Jovens 2018



O jovem que cursar o CATAr II vai adquirir conhecimentos de mecânica 
celeste, astronomia observacional e metodologia científica, estabelecendo 
relação entre os conhecimentos novos e a bagagem inicial de cada jovem, 
possibilitando a dedução e a indução do pensamento com certa comple-
xidade.
Depois do CATAr II, as noites ficarão ainda mais lindas!

Etapa Online: Algumas pré-tarefas online serão transmitidas via Whatsa-
pp entre os dias entre 20 e 31 de agosto.
Etapa Presencial: Das 9h do dia 1º de setembro (sábado) às 17h do dia 02 
de setembro (domingo) de 2018.
Entrada no campo e check-in das 08h às 09h do dia 1º de setembro de 
2018 (sábado) por pessoa, onde deverão ser entregues a ficha de inscri-
ção e a ficha médica para retirada do enxoval do participante.
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ONDE?ONDE?

Parque CienTec – USP/Centro Escoteiro de Ciência e Tecnologia
Av. Miguel Estéfano, 4200, Vila Água Funda, São Paulo/SP
Conheça um pouco mais sobre o local em: 
www.parquecientec.usp.br/localizacao/
O pernoite será realizado em regime de acampamento, portanto, os parti-
cipantes devem trazer barracas em quantidade suficiente para dormir em 
separado masculino/feminino e membro juvenil/escotista.
No local não há estacionamento em quantidade suficiente para o núme-
ro previsto de participantes. Recomendamos utilizar o estacionamento 
do Zoológico de São Paulo, localizado próximo ao local do curso.

QUANDO?
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Categorias:
· Jovens cursantes (escoteiros e seniores/guias portadores do Brevê do 
CATAr I de Jovens): R$ 180 (cento e oitenta reais)
Inclui: alimentação + elipse do CATAr II de Jovens + distintivo + camiseta + 
material de apoio do CATAr II

· Jovens cursantes isentos (escoteiros e seniores/guias portadores do 
Brevê do CATAr I de Jovens): R$ 45 (quarenta e cinco reais)
Inclui: alimentação + elipse do CATAr II de Jovens + distintivo + camiseta + 
material de apoio do CATAr II

· Escotistas acompanhantes (com camiseta): R$ 160 (cento e cinquen-
ta reais)
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta

· Escotistas acompanhantes (sem camiseta): R$ 130 (cento e vinte reais)
Inclui: alimentação + distintivo

QUANTO?



PAGAMENTOS, 

LISTA DE ESPERA E 

CANCELAMENTOS
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1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de 
vencimento por qualquer motivo. A vaga será repassada, de imediato, para 
o próximo interessado na lista de espera.
2. Não será possível transferir as vagas para outros associados, pois em caso 
de desistência ou não pagamento do boleto até a data de vencimento, se-
rão contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de 
inscrição do Paxtu.
3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido par-
cialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já 
comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxo-
val já contratados).
4. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo 
ressarcimento não é possível em função da compra do enxoval, poderão 
retirar seu enxoval no Escritório Regional de SP dos Escoteiros do Brasil, em 
até 30 dias após o evento.
5. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera e 
cancelamento de inscrição: 10/08/2018.
6. É de responsabilidade do inscrito acompanhar a emissão do boleto e 
liberação da triagem via MEU PAXTU. Não será enviado boleto via e-mail.



COMO SE INSCREVER?

QUEM PODE 

PARTICIPAR?
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Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de eventos, das 18h do dia 30 de 
julho até às 23h59 do dia 10 de agosto de 2018, ou até serem contempla-
das todas as vagas, com vencimento do boleto em 13 de agosto de 2018, 
sem possibilidade de prorrogação do prazo.

Escoteiros(as), Seniores e Guias de qualquer Modalidade, com registro es-
coteiro válido, e portador do brevê CATAr I de Jovens.
Escotistas acompanhantes, com registro escoteiro válido, Curso Prelimi-
nar e Promessa Escoteira, devidamente registrados em sua vida escoteira 
na ficha de cadastro no PAXTU. Associados cujas essas informações não 
estejam atualizadas no cadastro no PAXTU terão sua inscrição automatica-
mente cancelada.

Todos os adultos devem:
Ter experiência com os jovens;
Ser divertidos para motivar os jovens;
Ser proativo para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito es-
coteiro e a cordialidade.
Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e prioridade 
nas necessidades e anseios dos jovens.



O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o 
evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto 
não assume sua parte na organização e motivação.
É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e de-
signar adultos qualificados.
Também é responsabilidade dos pais questionar e conversar com estes 
adultos que acompanharão seus filhos.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamen-
te uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo 
adotado pela UEL, e entregar no check-in autorização assinada pelo res-
ponsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha 
médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a, no máximo, 01 (um) escotis-
ta acompanhante por Unidade Escoteira Local com jovem inscrito. Caso 
não haja escotista da UEL para acompanhar o jovem, um escotista de outra 
UEL deve ser designado para se responsabilizar por este(s) jovem(ns), e de-
verá ser entregue no ato do check-in autorização do escotista responsável 
(modelo anexo).

Limite de vagas:
27 (vinte e sete) vagas para jovens (abertas a todas as Modalidades)
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REALIZAÇÃO

Realização
Coordenação Regional da Modalidade do Ar em parceria com a Coordena-
ção Nacional da Modalidade do Ar

Organização
Coordenação Regional de Eventos
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MAIS INFORMAÇÕES

Coordenação do Evento
Coordenação Regional da Modalidade do Ar
E-mail: escoteirosdoar@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
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Adminis-
trativo-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 refe-
re 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

Ingrid Foresto
Coordenação Regional 

de Eventos

Vlamir Pereira
Coordenação Nacional 
da Modalidade do Ar

Leandro Andalaft dos Santos
Coordenação Regional da Moda-

lidade do Ar


