
 

 

 

INFORMATIVO 03 

 

É com muita alegria que a Região Escoteira do Espírito Santo informa que chegamos 

aos 250 inscritos. Agradecemos a todos que se dispuseram a participar desta atividade. 

Será um sucesso!  

Estamos na eminência de realizar este grandioso evento do Escotismo Capixaba, 

para nós é motivo de honra e orgulho ter vocês junto conosco, acampando e 

rememorando os benefícios que o escotismo fez e continua fazendo na vida de cada um de 

nós. 

Estamos finalizando os preparativos para a realização do 19º ACAMIZADE. A 

programação do evento está pronta e recheada de atividades. Gostaríamos de lembrar 

que o campo estará aberto a partir das 16 horas do dia 28 de abril de 2017, e as atividades 

iniciam às 19 horas. 

 Vamos às informações! Sempre Alerta! 

 

 

 

ANA BEATRIZ LIMA DA SILVA 
Registro Escoteiro Nº 074235-0 

COORDENADORA DO 19º ACAMIZADE 



 

1. INSCRIÇÕES E AUTORIZAÇÕES  

Os Grupos Escoteiros ao chegarem no campo deverão apresentar as Autorizações 

Individuais, Ficha Médica (SIGUE) e a Ficha de Inscrição do Grupo Escoteiro (em anexo). 

Todas possuem informações importantes para as atividades durante o evento e deverão ser 

preenchidas corretamente, com todos os dados apresentados. Lembramos que estas fichas 

devem ser impressas e apresentadas no check-in de entrada no Campo, e, os Grupos 

Escoteiros de Outras Regiões tem que enviar a Autorização da Região1 de origem para o 

Escritório Regional.  

Observações:   

 A Ficha de Inscrição do Grupo Escoteiro com as informações do GE, Chefe de 

delegação, divisão das patrulhas e numeração das camisas deve ser enviada para o e-

mail acamizade2017@gmail.com até o dia 12 de março de 2017.  

 Os próximos informativos trarão informações sobre o mapa do local, divisão dos 

campos e patrulhas, cargo dos staff’s, fogo de conselho e código secreto da 

atividade.  

                                                           
1 Resolução do Conselho de Administração Nacional N° 008/2013 que regulamenta a realização de atividades 
nacionais, no seu Artigo n° 7, a saber: 
 
“Nas atividades regionais e/ou nacionais, todos os membros juvenis e adultos deverão solicitar a autorização 
expressa da Diretoria Regional da Região Escoteira que participam.  
Parágrafo Único: Fica vedado a toda e qualquer Região Escoteira aceitar inscrições de membros de outras 
Regiões Escoteiras em suas atividades sem que estes apresentem a devida autorização, por escrito, da Diretoria 
Regional da Região a que pertencem. ” 

mailto:acamizade2017@gmail.com


 

1. LISTA DE MATERIAIS  

2.1 Relação de Material por patrulha  

LISTA DE MATERIAL POR PATRULHA CHECK LIST 
Barracas (separadas por sexo, em caso de patrulhas mistas - REGRA 

142 do POR2) 
No máximo duas barracas por patrulhas compostas de 08 membros.  

 

01 Lona para o fundo da barraca  

01 Lona para emergência   

Saco de Lixo de 100 litros  

01 Bússola  

01 Estojo de Primeiros Socorros  

01 Facão  

01 Canivete/Faca  

01 Rolo de Sisal  

Corda de Varal   

Pregador de roupa  

Pano de Chão  

Vassoura   

Bate Espeque  

                                                           
2 Regra 142 do POR - i) Barracas dos membros juvenis: devem acomodar no mínimo três membros juvenis, 

recomendando-se que as barracas comportem toda uma Patrulha nos Ramos Escoteiro e Sênior. Nos casos de 

patrulhas mistas, observar a separação por sexo; (pág. 83). 



 

2.2 Relação de Material Individual  

LISTA MATERIAL INDIVIDUAL  

Camisetas, bermudas, calças, etc, para 03 (três) dias de acampamento. (As camisetas devem ser alusivas 
ao movimento escoteiro ou lisas) – e não podem ter motivo paramilitar ou semelhantes, propaganda 
política, time de futebol e outros no mesmo estilo.) [    ] 

Uniforme ou Vestuário completo (cabide, e um saco 
plástico para pendurar e cobrir o uniforme) [    ] 

Boné ou cobertura (liso ou com motivo 
escoteiro) [    ] IMPORTANTE 

Roupas íntimas [    ] Capa de chuva [    ] 

Meias e meiões [    ] Remédios de uso próprio [    ] 

Agasalho [    ] Cantil [    ] IMPORTANTE 

Saco de dormir ou colchonete pequeno [    ] Chinelo [    ] 

Roupa de cama [    ] Protetor solar [    ] IMPORTANTE 

Sacola para roupa suja [    ] Repelente [    ] IMPORTANTE 

Toalha de banho (não muito grande) [    ] Desodorante [    ] 

Materiais para banho (sabonete, pente e outros) [    ] Lanterna [    ] 

Pasta e escova de dente [    ] Fantasia de Super-Herói [    ] IMPORTANTE 

Roupa de rala (camiseta, calça, meia e tênis – todos velhos 
e que possam estragar, pois, serão usados em atividades 
com lama) [    ] 

Roupa de banho comportada – short ou 
bermuda para os meninos e short e top ou a 
parte de cima do biquíni para as meninas [    ] 

Garantir que o Cartão de Vacinação esteja em dia, devido a febre amarela e outras doenças. 
[    ] IMPORTANTE 

OBSERVAÇÕES 

1 – Todo o material deve ter o nome do dono e grupo escoteiro a que pertence – Exemplo: CLARK 
028/ES; 

2 – Caso não seja utilizado saco de dormir, o colchonete deve ser pequeno e bem amarrado (não levar 
colchão inflável, pois, ocupa um grande espaço na barraca); 
3 – O material deve ser colocado dentro de uma única mochila, evitando que seja perdido. 
4 – Levar somente o material indispensável. 
5 – Não há necessidade chegar ao local da atividade de uniforme ou vestuário completo. Os escoteiros 
deverão ir com a roupa de campo e lenço do grupo. O uniforme deverá ser colocado no cabide e coberto 
com um saco plástico ou material próprio para a proteção.  

 
ATENÇÃO: 

Atendendo as regras do Movimento Escoteiro, no evento não é permitido qualquer tipo de vestimentas, 
equipamentos ou outros utensílios alusivos às Forças Armadas. 

Lembramos que todos os materiais pessoais e coletivos deverão ter a identificação: 

 NOME + NUMERAL DO GE + REGIÃO. 



 

2.3 Relação de Material por Grupo Escoteiro  

LISTA MATERIAL POR GRUPO ESCOTEIRO CHECK LIST 

Bandeira do Grupo   

Autorização para a participação nas atividades, devidamente preenchidas e 
assinadas pelos pais ou responsáveis.  

 

Autorização da Região de origem para Grupos Escoteiros de Outras Regiões    

Fichas Médicas de todos os participantes, devidamente preenchidas.   

Fichas de Inscrição do Grupo Escoteiro e Individuais, como informado no item 
um. 

 

OBSERVAÇÃO 
Todo o material do grupo escoteiro ficará com o Chefe de Delegação. 

 

2. FUNDO DE CENA  

 Um super-herói é real ou fictício, são pessoas ou personagens capazes de inspirar 

qualquer indivíduo a agir melhor. Dedicam seus atos em prol do interesse público e estão 

presentes em quadrinhos, desenhos, filmes e na vida. Sempre envolvidos em grandes 

aventuras, com o objetivo de defender o bem, a paz e combater o crime, na eterna luta do 

bem contra o mal. 

 Desta forma, você que faz parte do Movimento Escoteiro, se inspira nas propostas do 

nosso herói Baden Powell, e assim, agimos melhor a cada dia. Juntos formamos a Mega Liga 

Escoteira, e para fortalecer nossa amizade vamos nos reunir em um grande acampamento. 

Afinal, não há melhor lugar.  



 

3.1 A Reunião de Super-heróis 

 Na noite do dia 28 de abril de 2017 nossa reunião de super-heróis começará com uma 

grande festa! Todos os participantes (Escoteiros, Chefes e Staff’s) devem estar trajados de 

acordo com o tema do nosso acampamento.  E não é todo dia que podemos nos vestir como 

um super-herói. Não é mesmo? 

 Para isso fizemos esta listinha de heróis e equipes. Cada equipe tem um grupo de 

membros, como exemplo a Liga da Justiça que é composta do Superman, Batman, Aquaman, 

Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, e entre outros integrantes. Então, é só pesquisar 

os membros de cada equipe, para encontrar o super-herói ou super-heroína desejado.   

 Caso o super-herói desejado não tenha sido abrangido pela listagem abaixo, ou se quiser 

ir vestido de anti-herói3, ou até mesmo se almeja criar um personagem, entre em contato 

com a coordenação da atividade através do e-mail acamizade2017@gmail.com, enviando as 

características detalhadas. Lembramos que os supervilões4 não poderão ser representados.  

                                                           
3 É o termo que designa o protagonista que não possui as virtudes tradicionalmente atribuídas aos heróis. 
 
4 É o termo que designa personagens com superpoderes ou habilidades que são utilizadas para a propagação 
do mal.  
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LISTA DE HERÓIS E EQUIPES 

Adaga Novos Guerreiros 

Agentes da S.H.I.E.L.D. Novos Mutantes 

Agentes de Atlas Novos Titãs 

As Meninas Superpoderosas Os Defensores 

Aves de Rapina Os Incríveis 

Caio Viana Martins Os Vingadores 

Capitão Britânia Power Rangers 

Capitão Caverna Quarteto Fantástico 

Capitão Planeta Renegados 

Chapolin Colorado Robert Baden Powell  

Comando Invencível Sentinelas da Magia 

Defensores Sete Soldados da Vitória 

Esquadrão Vitorioso She-Rá 

Guardiões da Galáxia Shi'ar Imperial Guard 

He-Man  Sociedade da Justiça da América 

Jaspion Sonâmbulo 

Jovens Titãs Super Mario Bros 

Justiça Jovem Tartarugas Ninja 

Legião dos Super-Heróis The Authority 

Liga da Justiça Thundercats 

Liga da Justiça Sombria Titãs 

Manto  Tropas Lanternas 

Marvel Family Vingadores da Costa Oeste 

Mega Man Vingadores Secretos 

Metro Man X-men 

Novos Deuses Zorro 

Observação:  
As fantasias podem ser desde o mais simples (uma camisa do 
personagem) a algo bem elaborado (estilo cosplay5).  

                                                           
5 Cosplay: É um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira 

ou interpretação). 



 

4. Programação Básica e Rotinas do Evento 
 
 

PROGRAMAÇÃO DO 19º ACAMIZADE 

28 de abril de 2017 

Sexta-feira 

HORA ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

16h00 Recepção aos participantes 

Abertura do campo para a chegada dos 
participantes 
Chegada ao local da atividade 
Organização dos materiais  
Informar localização de banheiros, água 
potável, local do acampamento, limites 
do campo e pontos de acesso 
Montagem das barracas 

18h00 Montagem do Campo 
Divisão dos campos escoteiros  
Formação das Tropas 

19h00 Reunião de Chefia  

Orientações para as atividades e sobre o 
local  
Distribuição dos jogos de base e 
materiais 
Explicação dos jogos paralelos  
Entrega da programação.  

19h30 Início da Festa a Fantasia 

Desfile 
Discoteca 
Alimentação 
Atividades 

22h30 Recolher Higiene Noturna 

23h00 Silenciar Silêncio no campo 

 29 de abril de 2017 

Sábado 

HORA ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

06h30 Alvorada Despertar, Higiene Pessoal Matinal... 

07h00 Café da Manhã 
Refeição  
Tempo Livre para vestir o uniforme 
escoteiro 

07h50 Abertura da Atividade 
IBOA – Inspeção, Bandeira, Oração e 
Avisos. 
Foto Oficial  



 

 

08h50 
Jogos de base 

Orientações para o início das bases.  
Entrega dos Passaportes. 
Organização das patrulhas para o início 
das bases. 
Protetor solar 
Repelente 
Água 

9h20 Início das Bases  

12h00 Almoço Refeição e tempo de descanso  

14h00 
Jogos de base 

Retorno as Bases 
Finalização das Bases  
Preparação para o banho 16h00 

Banho Higiene e tempo livre 

18h00 Arreamento do Pavilhão Nacional Cerimônia com os 4 apitos. 

19h00 Jantar Refeição e tempo livre 

21h00 
Fogo de Conselho 

Cerimônia de fogo de conselho 
Apresentação das esquetes 

22h00 
Recolher 

Higiene Noturna 
Ceia 

23h00 Silenciar Silêncio no campo 

30 de abril de 2017 

Domingo 

HORA ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

6h30 Alvorada Despertar, Higiene Pessoal Matinal... 

7h00  Café da Manhã  
Refeição  
Tempo Livre para vestir o uniforme 
escoteiro 

7h30 Hasteamento do Pavilhão Nacional Cerimônia com os 4 apitos. 

7h50 Momento de Espiritualidade  Dinâmicas de espiritualidade 

8h30 Desmontar acampamento 
Organização para o encerramento da 
atividade 
Colocar a roupa de rala 

9h10 
Jogo de Rala  
Banho 

Atividade  
Higiene  
Tempo Livre para vestir o uniforme 
escoteiro 

12h30 Almoço  
Refeição e tempo Livre para vestir o 
uniforme escoteiro 

15h00 Encerramento do 19º Acamizade 

Arriamento do Pavilhão Nacional  
Premiação  
Entrega das lembranças 
Canção da Despedida 
Debandar 

 

 



 

ANEXOS 

Documentos que podem ser usados como exemplo: 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR 

OFÍCIO PARA ESCOLA 

OFÍCIO PARA PEDIDO DE APOIO NO TRANSPORTE 

 



 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Atividade: 19 º ACAMIZADE – Reunião de Super Heróis – A Mega Liga Escoteira  

Local de Parida:  

Local do Evento: Refúgio Kairós  

Município: Barro Vermelho – Aracruz/ES. 

Início das atividades: 28 de abril de 2017 (sexta-feira).  Horas:  

Término das atividades: 30 de abril de 2017 (domingo).   Horas:  

Chefe Responsável:  

Assistentes:  

“Informo ao chefe de Grupo e ao responsável pela atividade, que a responsabilidade da 

participação de meu filho(a) é minha e autorizo o chefe tomar as decisões viáveis a sua 

disciplina, conforme determina o P.O.R. e o Método Escoteiro.” 

Acidentes que surgirem, de qualquer natureza, o chefe está autorizado a tomar a decisão e 

entrar em contato com ____________________________________ através do telefone 

__________________________. 

JOÃO NEIVA-ES, 28 DE ABRIL DE 2017. 

___________________________________ 
ESTOU CIENTE DE TODO O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO 

ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL 
 

DADOS INDIVIDUAIS DO PARTICIPANTE  

NOME COMPLETO: ___________________________________________________________ 

REG. UEB N°: _________________ TIPO SANGUÍNEO: __________ SABE NADAR? _________ 

É ALÉRGICO? _________ QUAL ALERGIA? _________________________________________ 

ESTÁ TOMANDO ALGUM REMÉDIO? ___________ QUAL? ____________________________ 

QUAL O HORÁRIO E A QUANTIDADE? _____________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DIRETOR TÉCNICO    CHEFE DA SEÇÃO 

OBS.: O CHEFE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR MATERIAIS COMO: MÁQUINAS 

FOTOGRÁFICAS, RELÓGIOS, APARELHOS DE SOM E OUTROS. 

SEM ESTA AUTORIZAÇÃO SEU FILHO NÃO PARTICIPARÁ DA ATIVIDADE DO GRUPO.  



 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Identidade: ____________________________ CPF: ________________________________________ 

End.: ______________________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________ Município: __________________________________ 

Telefone de contato: _________________________________________________________________ 

AUTORIZO meu(minha) filho(a) _______________________________________________________, 

menor de idade, nascido em _____/______/_________, a viajar, acompanhado de um dos maiores 

abaixo nominados, para participar do 19º ACAMIZADE – nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2017, no 

Refúgio Kairós – Barro Vermelho, no Município de Aracruz/ES.  

- RESPONSÁVEL 01, CPF nº 111.222.333-44, Identidade nº 1.234.567 - es, residente na Rua... 

- RESPONSÁVEL 02, CPF nº 111.222.333-44, Identidade nº 1.234.567 - es, residente na Rua... 

- RESPONSÁVEL 03, CPF nº 111.222.333-44, Identidade nº 1.234.567 - es, residente na Rua... 

 

Esta autorização deverá permanecer junto ao documento do menor, não podendo ser retirada por 

qualquer órgão ou autoridade, seja qual for o pretexto. 

 

LOCAL, _____ de abril de 2017. 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

Obs.: A presente autorização tem por objetivo atender as disposições legais contidas no Art. 83, § 1º, alínea “b”, item “2” 

da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 

responsável, sem expressa autorização judicial. 

§ 1º A autorização não será exigida quando: 

a) […] 

b) a criança estiver acompanhada: 

1 - […] 

2 – de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 



 

Ofício 000/2017 

 

Local,    de    de 2017. 

 

À 

Direção da Escola Nome Da Instituição 

O Nome Do Grupo Escoteiro vem por meio deste, solicitar que os jovens escoteiros que 

estudam na instituição, e que estarão participando do 19º ACAMIZADE nos dias 28, 29 e 30 

de abril do corrente ano, em Aracruz/ES, sejam liberados das atividades escolares do dia 28 

de abril (sexta-feira), onde, de acordo com o calendário escolar encontra-se letivo. 

Queremos na oportunidade, ressaltar a relevância das atividades escoteiras que possuem o 

objetivo de desenvolver as potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais e 

principalmente o caráter. Contando com a compreensão e a disponibilidade em atender-nos, 

desde já agradecemos. 

 

Escoteiramente,  

 

 

 

 

 

NOME DO DIRETOR PRESIDENTE 
Diretora Presidente 



 

Ofício 000/2017 

 

Local,    de    de 2017. 

 

À 

Nome Da Instituição, 

 

O Nome Do Grupo Escoteiro vem por meio deste solicitar a Nome Da Instituição a 

concessão, se possível, de apoio no transporte dos membros do Nome Do Grupo Escoteiro 

para 19º ACAMIZADE, que se realizará nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2017 em Aracruz – 

Espírito Santo.  

Queremos na oportunidade ressaltar a relevância das atividades escoteiras que possuem o 

objetivo de desenvolver as potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais e 

principalmente o caráter, além de representar a cidade de Nome da Cidade nos outros 

municípios do Estado. Contando com a compreensão e a disponibilidade em servir-nos 

desde já agradecemos. 

 

Escoteiramente,  

 

 

 

NOME DO DIRETOR PRESIDENTE 
Diretor Presidente  

 
 

 


