
 

 

 

 

INFORMATIVO 1 

MÓDULO PREPARATÓRIO DE CANÇÕES ESCOTEIRAS 

MÓDULO PREPARATÓRIO PARA COORDENADORES DISTRITAIS 

3º FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES 

ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA 

 

Os eventos dos dias 24 e 25 de março serão na cidade de Vitória (ES) na 

EMEF Aristóbulo Barbosa Leão Av. Vitória, 3010 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 

29050-140 - Mapa.  

Entrada pela Rua Aluísio Simões 

 

Os inscritos para os Módulos Preparatórios deverão levar 1 distintivo escoteiro.  

 

O Certificado de participação estará disponível no Paxtu Sigue após o 

preenchimento da avaliação do Módulo. 

 

 

https://goo.gl/maps/kSYkejQiy6E2


Segue indicação de lanchonetes e restaurantes próximos ao local, 

programação geral e outras informações importantes. 

 

Sábado – 24/03/2014 

Hora Atividade 

7h Recepção e café da manhã 

8h Abertura dos Módulos Preparatórios 

10h Intervalo 

12h Almoço 

13h Continuidade Módulo Preparatório para Coordenadores Distritais 

Inicio 3º Fórum Regional de Jovens Líderes 

15h Intervalo 

18h Encerramento das atividades 

 

 Os participantes que estarão fazendo a pernoite na escola deverão levar: 

 Colchonete ou saco de dormir; 

 Roupa de cama; 

 Kit higiene (sabonete, toalha); 

 Kit alimentação para os cafés e lanches (prato, talher e copo). Não 

teremos o material disponível no local do evento; 

 

 Os banheiros/vestiários (masculino e feminino) terão chuveiros (água fria) 

disponíveis para o banho. 

 Segue indicação de lanchonetes e restaurantes próximos ao local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Outras opções: 

 Shopping Vitória - (locomoção apenas de carro ou ônibus. A pé, a 

distância é de 2,3 km, dando em média 30 minutos de caminhada). Mapa 

 Horto Mercado - (locomoção apenas de carro ou ônibus. A pé, a 

distância é de 1,3 km, dando em média 20 minutos de caminhada). Mapa 

 Subway – Avenida Vitória. Mapa 

 Pedido de refeição por aplicativo ou disk lanche. 

Outras opções poderão ser pesquisadas aqui. 

 

Programação geral Assembleia Regional Escoteira 2018 

Domingo – 25/03/2014 

Hora Atividade 

7h Recepção e café da manhã 

8h30 1ª chamada Assembleia Regional Escoteira 

9h 2ª chamada Assembleia Regional Escoteira 

13h Encerramento das atividades 

 

OBRIGATORIAMENTE a Unidade Escoteira Local deverá preencher o 

formulário eletrônico de “credenciamento único dos delegados” para a 

assembleia regional. 

 

Para preencher o formulário clique aqui.  

 

A falta destas informações implica na obrigatoriedade da apresentação da Ata 

da Reunião Ordinária da Assembleia Local conforme edital de convocação da 

Assembleia Regional. 

https://goo.gl/maps/8yKomqaJC1y
https://goo.gl/maps/w4TSS1V9P672
https://goo.gl/maps/q2r25sm7Sqy
https://www.google.com.br/maps/search/restaurantes+/@-20.3130331,-40.3073677,1423m/data=!3m2!1e3!4b1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBhOdtDVjFmW6xyUhydbqUxVYTQcjnaU1-WQrjk9FUzBD-ZA/viewform
http://escoteiro.org/wp-content/uploads/2018/03/Edital_Convoca%C3%A7%C3%A3o_ARO_2018.pdf

