


UMA AVENTURA 

ESCOTEIRA 

COMO VOCÊ  

NUNCA VIU!



Conecta Sampa

http://drive.google.com/file/d/1vJHADUYUezijVL2dJcty9TQfVvrC3x64/view


Conecta Sampa
O nosso planeta está exausto, a humanidade consome seus recursos cada vez 
mais rápido e a Terra não está mais conseguindo se regenerar. Aos poucos, o 
mundo vai ficando mais exaurido, árido e triste. Quanto tempo o Planeta Terra 
ainda vai aguentar? Os animais, as plantas e todos os seres vivos, até quando 
vão sobreviver?

E se tivéssemos o poder de mudar esse destino? Quem melhor para partir 
nessa aventura do que os escoteiros? Convidamos você para essa viagem de 
aprendizado, transformação e fraternidade: o Conecta Sampa.



Conecta Sampa
Um evento que vai conectar toda a Região Escoteira de São Paulo para viver a 
verdadeira fraternidade do escotismo!

➔ Data: 03 a 06 de junho de 2021 (quinta-feira a domingo).
➔ De lobinho a pioneiro: programação específica para cada ramo.
➔ Vivência do desenvolvimento sustentável em diversos aspectos.
➔ Mínimo impacto ambiental: pegada escoteira (pegada ambiental tendendo 

a zero ou negativa para deixar o mundo melhor do que encontramos).
➔ Maior evento da história da Região Escoteira de São Paulo.
➔ Atividades inusitadas que não aconteceriam no nível local.



JUNTOS PARA CONSTRUIR UM 
MUNDO 

MELHOR!



Escotismo e os ODS
O Conecta Sampa tem como base os princípios do Movimento Escoteiro e os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



Conecte-se

Um conjunto de sugestões 
atividades realizadas de forma 
descentralizada ao longo de 2019. 
O Conecta Sampa é o fechamento 
do ciclo.



LOCAL

Estância Árvore 
da Vida
Sumaré/SP



Local
O Conecta Sampa acontecerá em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, um local pertinho da capital e 
com muita natureza. O local possui 5.500 leitos e capacidade de servir mais de 5.000 refeições por 
hora.

O pernoite será realizado em dormitórios coletivos que comportam de 6 a 12 pessoas,  equipados 
com beliches e treliches e com 1 banheiro com chuveiro por quarto (será necessário trazer roupa de 
cama e/ou saco de dormir e material individual de higiene pessoal e para banho).

Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores e Guias, Pioneiros (as) serão separados por equipes, por 
gênero, nos dormitórios coletivos.  Escotistas Acompanhantes e Equipe de Serviço serão acomodados 
em dormitórios na mesma configuração.



Cidades
Todo o planeta é composto por aglomerados 
de pessoas, lugares onde se encontram para 
descansar, conviver e trocar experiências. 
Estas são nossas cidades que acomodarão os
participantes do Conecta Sampa:

– Cidade da Paz: Ramo Lobinho
– Cidade das Pessoas: Ramo Escoteiro
– Cidade da Prosperidade: Ramo Sênior
– Cidade Planeta: Ramo Pioneiro
– Cidade das Parcerias: Equipe de Serviço



Lobinhos, 
escoteiros, 
seniores e 
pioneiros conectados!



Quem pode participar?
➔ Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores e Guias e Pioneiros (as) registrados em 2020.

➔ Escotistas com idade igual ou superior a 18 anos na data de início do evento; registrados em 2020 
na categoria “Escotista” em seu cadastro no Paxtu; com o Nível Preliminar concluído; com 
certificado de conclusão do Curso “TreVo – Treinamento da Equipe de Voluntários” que será 
disponibilizado pela organização do evento em plataforma EaD. 

A inscrição como Escotista estará condicionada à existência de inscrições de jovens em sua 
UEL/Distrito para formar uma equipe com:

 6 jovens do ramo Lobinho (2 escotistas por matilha);
 8 jovens dos ramos Escoteiro ou Sênior (1 escotista por patrulha)

*A inscrição de escotistas do Ramo Pioneiro está condicionada à existência de inscrições de ao 
menos um jovem de sua UEL/Distrito.



Quem pode participar?

➔ Equipe de Serviço: com idade igual ou superior a 18 anos na data de início do evento; com o Nível 
Preliminar concluído; com certificado de conclusão do Curso “TreVo – Treinamento da Equipe de 
Voluntários” que será disponibilizado pela organização do evento em plataforma EaD.

A distribuição de vagas e funções será realizada de acordo com a necessidade do evento.  Aquele 
que desempenhar bem sua função no evento receberá R$100,00 para compras na plataforma 
Meu Kit.



Taxas
-> A mudança nos valores e no número de 
parcelas ocorrerá sempre às 16h do 
último dia de cada lote.

Inclui: estadia com dormitório em leitos 
(camas), atividades previstas, lenço e 
pulseira de identificação e alimentação a 
partir do jantar do dia 03 de junho de 
2021 (quinta-feira) até o café-da-manhã 
do dia 06 de junho de 2021 (domingo).



Inscrições
➔ Das 0h do dia 09 de maio de 2020 até às 23h59 do dia 10 de março de 2021;
➔ Via Meu Paxtu

➔ Limite de vagas (já inscritos + novas inscrições)

839 jovens e 278 escotistas do Ramo Lobinho
1096 jovens e 137 escotistas do Ramo Escoteiro
816 jovens e 102 escotistas do Ramo Sênior
470 jovens e 82 escotistas do Ramo Pioneiro
800 membros da Equipe de Serviço



A maior 
experiência 

escoteira da 

Região de São 

Paulo



Programa
As vivências nessa grande atividade regional, destinada a todos os Ramos, serão divididas em 
cinco vilas (módulos):

ADRENOVILA – Aventura, adrenalina, superação e desafio, a ADRENOVILA desafia os jovens de 
todos os ramos a trabalhar em equipe e encarar um conjunto de atividades repletas de aventura. 

TECNOVILA – Tecnologia, inovação, conexão e desenvolvimento. Na TECNOVILA, os jovens vão 
compreender que toda inovação desenvolvida pela humanidade para suprir suas diversas 
necessidades representa tecnologia, cabendo a cada um escolher as que facilitem a aprendizagem 
e o desenvolvimento individual. 

NOSSA VILA – Sociedade, diversidade, humanidade e coexistência. Nesta vila, os jovens poderão 
refletir sobre sua relação com os diferentes grupos que compõem nossa sociedade, entendendo 
que todos somos iguais em nossas diferenças. 



Programa
ECOVILA – Meio ambiente, preservação de 
recursos naturais, o papel de cada indivíduo e a 
construção de um mundo melhor. A Ecovila 
propicia um olhar crítico sobre nosso papel na 
preservação do planeta e sobre como nossas 
ações do dia a dia impactam e alteram 
constantemente o mundo em que vivemos. 

VILA SENSORIAL – Percepção, conexão e 
aprendizado. Esta  Vila é o lugar certo para todos 
que querem sair do lugar comum e aprender 
fazendo! Afinal, estimular os nossos sentidos nos 
deixa mais alerta e traz autoconhecimento. E, o 
melhor, dá pra aprender tudo isso colocando a 
mão na massa e explorando um mundo de 
possibilidades!



Obrigado!

Fale conosco!
escoteirossp.org.br/conectasampa

conectasampa@escoteirossp.org.br
Instagram: @conectasampa

Twitter: @conectasampa
facebook.com/conectasampa


