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O que é o evento?

Os voluntários ao cursarem o MAPEAR terão a oportunidade de desenvolver
competências de aplicação do Programa Educativo utilizando o Marco Simbólico
de cada um dos 4 ramos associado à temática da modalidade do ar, ou seja, a
tecnologia e conhecimentos aeroespaciais associados ao Sonho de Voar. Com o
MAPEAR, espera-se que os escotistas consigam temperar suas atividades de
sede com o fascínio aeroespacial, motivando ao escotismo, dessa forma, jovens
que possuam interesses além do básico campismo e artes mateiras.

Quando?

Diretor do Curso

Das 09h do dia 03 de setembro (sábado) às 17h do dia 04 de
setembro de 2022 (domingo).

CNGA-2/CNGPE-1 Larissa Lemes Avari

Onde?

Centro Escoteiro Jaraguá
R. Adriano Reys, 1 - Vila Jaraguá, São Paulo - SP.

Como chegar? https://goo.gl/maps/4q2tSo5ZKmUP3hPu6

• O pernoite será realizado em regime de acantonamento.
• O local do evento possui estacionamento gratuito, com capacidade suficiente para 

quantidade prevista de cursantes.

Quanto?

Cursantes: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
Inclui: alimentação + material

https://goo.gl/maps/4q2tSo5ZKmUP3hPu6
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Pagamento, Lista de Espera e Cancelamento

Como se inscrever?

Limite de Vgas

Quem pode participar?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de eventos, das 0h do dia 13 de
agosto até às 23h59 do dia 16 de agosto de 2022, ou até serem contempladas todas as vagas.

IMPORTANTE: Para completar sua inscrição, enviar cópia do certificado de Nível Preliminar, 
Básico ou Avançado e da indicação do seu Assessor Pessoal de Formação (APF) para os 
e-mails adultos.sp@escoteiros.org.br e eventos.sp@escoteiros.org.br, colocando no assunto 
do email: MAPEAR 2022

40 (quarenta) vagas para inscrição geral
IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) cursantes por Unidade 
Escoteira Local.

Escotistas e Dirigentes, maiores de 18 anos de idade, de todas as Modalidades, com registro 
escoteiro válido, que tenham concluído o Nível Preliminar, em qualquer linha, ou posterior.

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, serão
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
parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já
comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval 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.
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5. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera e
cancelamento de inscrição: 26/08/2022. 

6. É de responsabilidade do inscrito acompanhar a emissão do boleto e
liberação da triagem via MEU PAXTU. Não será enviado boleto via email.

Mais informações

Dúvidas sobre inscrições e conteúdo programático do curso
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Gestão de Adultos
E-mail: adultos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 

Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500

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

http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp

