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Quando falamos de equipes, entendemos que elas são parte integrante do escotismo. São nelas
que compartilhamos experiências e fazemos grandes amigos. Mas você sabia que compartilhar
ações em grupos de pessoas também pode ser muito sustentável?
• Quando dividimos carona para ir à escola, temos um menor impacto ambiental com
combustíveis. Melhor ainda é aproveitar a segurança do grupo de amigos para irem de bicicleta
ou a pé!
• Quando compartilhamos alimentos encomendados de hortas orgânicas, podemos pedir
os alimentos em maiores quantidades, diminuindo a necessidade de embalagens unitárias!
• Quando Grupos Escoteiros compram equipamentos para uso coletivo entre os diferentes
grupos e as diferentes seções, geramos menos gastos e menos consumo!
Essa questão de compartilhar com os demais já tem impacto na economia atual! Temos
inclusive aplicativos que favorecem o compartilhamento daquilo que está ocioso, como
aplicativos para dividir espaços livres nos carros com caronas, ou para oferecer espaços livres
em casa para pessoas que precisam de espaço para dormir durante viagens!

Sobre as Equipes no Conecta Sampa

As equipes poderão ser formadas pelos próprios escotistas inscritos e devem ser enviadas até o
dia 13/05/2022. Para isso deverão respeitar as quantidades abaixo:

Ramo

Jovens

Escotistas

Lobinho

6

2

Escoteiro

8

1

Sênior

8

1

Para o ramo pioneiro, não haverá definição de equipes. Lembramos que para participar como
escotista do ramo pioneiro precisa ter ao menos um jovem do ramo pioneiro inscrito.
Caso esteja com a equipe completa, o escotista deve acessar o link abaixo e preencher as
informações: https://forms.gle/PgMrVyfs2CaDjrmD8
Incentivamos que as Unidades Escoteiras Locais e os Distritos Escoteiros se organizem para
formar as equipes! Os jovens e escotistas que não conseguirem se organizar em equipes serão
alocados pela coordenação do evento. Se houver dúvidas ou dificuldades, os participantes
poderão entrar em contato pelo email: eventos.sp@escoteiros.org.br.
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As equipes serão divulgadas no dia 23/05/2022. Um conjunto de equipes participará junto nas
atividades do evento, e a composição deste conjunto será feita pela organização. Ao término da
composição das equipes, os escotistas que não ficarem como responsáveis por uma equipe
serão convertidos em Equipe de Serviço, e a diferença do valor pago como escotista e o valor
de inscrição de equipe de serviço será devolvida. Os escotistas que ficarem como responsáveis
por alguma equipe serão inseridos em grupos de whatsapp por ramo para dialogar com as
coordenações das cidades do Conecta!

Sobre os Alojamentos
A coordenação do evento fará o possível para manter as pessoas da mesma patrulha dentro de
dormitórios únicos. Entretanto, pelo fato de termos patrulhas e matilhas mistas, e a necessidade
de otimização do número de quartos, a organização poderá repensar a distribuição das pessoas
de forma a atender ao objetivo de menor uso de quartos, e consequentemente, menor gasto de
energia elétrica e limpeza, contribuindo com os objetivos de sustentabilidade do evento.
A distribuição do Ramo Pioneiro e adultos (Equipe de Serviço e Escotistas) nos quartos, será
realizada pela organização do evento.

Mais Informações
Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa.sp@escoteiro.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8
• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto e no corpo do e-mail, informar
nome do evento, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato.
Acompanhe as novidades do evento pelo site https://escoteirossp.org.br/conectasampa/ e pela
página no Instagram Conecta Sampa.
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