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Seja bem-vindo ao evento escoteiro mais sustentável da história! O Conecta Sampa!
Estamos felizes que você faz parte deste marco no escotismo paulista. Este manual traz as 
principais orientações e informações para que sua experiência nesta atividade seja alegre, 
proveitosa e inesquecível!
 

Retirada de kit e confirmação de chegada
A retirada dos kits e a confirmação de chegada ao evento será realizada pelo REPRESENTANTE 
DA UEL, indicado na declaração da diretoria do grupo escoteiro ou chefe de seção autônoma 
enviada no check-in virtual e NÃO DE FORMA INDIVIDUAL. Somente no caso de não terem adultos 
da UEL inscritos no evento este representante pode ser um membro de outra UEL autorizado no 
check-in virtual pela diretoria do grupo escoteiro ou chefe de seção autônoma a que pertence o 
jovem. 

Para esse processo, o representante da UEL deverá se dirigir ao balcão da secretaria do evento 
localizado no Anfiteatro da Estância Árvore da Vida e:
 
 1. Apresentar o RG (ou outro documento oficial de identificação com foto) de cada participante 
da sua delegação, crianças, jovens ou adultos, para que a secretaria possa conferir a chegada 
do participante no evento. Sugere-se que durante seu trajeto para o evento, o representante já 
organize os RGs dos participantes de forma que ao chegar no evento esteja de posse de todos 
os documentos da sua delegação;
 2. Retirar o Kit de cada participante;
 3. Retirar a chave do quarto caso tenha sido indicado pela Coordenação das Cidades como 
responsável pela chave de algum dos quartos. 
 

O que cada participante deve levar?
• Documentos pessoais
• Roupas de cama ou saco de dormir, travesseiros e toalhas de banho
• Kit higiene pessoal (escova e pasta de dente, sabonete, shampoo)
• Garrafinha para água e caneca
• Dinheiro para compras no Centro de Convivência e empreendedorismo, caso deseje
• Mochila de ataque, adequadas para saídas de um dia.
• Óculos de sol  
• Protetor solar e protetor labial 
• Repelente de insetos.  
• Uniforme/Vestuário Escoteiro  
• Calções / shorts • Camisetas com motivo escoteiro • Maiô ou sunga • Toalha • Calças (para 

as atividades o jeans não é recomendável) • Jaqueta - Agasalho para frio • Boné / Chapéu • 
Meias • Bota de caminhada ou calçado adequado para caminhada. • Chinelo ou sandálias •  
Roupas íntimas  

• Medicamento de uso pessoal (se for o caso - Não esquecer de levar receita) 
• Roupa típica de festa junina
• Não será necessário prato e talheres
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Ramo Pioneiro
• 1 vela de 7 dias de qualquer cor;
• Estojo com canetas, canetinhas, lápis, tesoura e cola;
• 1 metro de sisal;
• Lanterna;
• Celular + carregador.

O que cada participante deve levar?
Os meios de pagamento de produtos comercializados no evento acontecem de duas maneiras, 
dependendo se a compra é feita em lojas do movimento escoteiro e parceiros ou em lojas da 
Estância Árvore da Vida, e acontecem da seguinte maneira:
• O pagamento dos artigos vendidos no Centro de Convivência e Empreendedorismo será feito 

em dinheiro, cartão de crédito ou débito e/ ou PIX, dependendo da Loja Parceira;
• O pagamento dos artigos vendidos pela Estância Árvore da Vida será feito através da compra 

de fichas no caixa exclusivo do local.

O Centro de Convivência e Empreendedorismo funcionará de quinta-feira a sábado, das 10h às 
22h e terá um espaço de descanso, compartilhamento de ideias e lojas parceiras para compras, 
por isso lembre-se de levar uma graninha extra. Você irá encontrar mais informações no boletim 
12!
 

Normas e comportamentos dos integrantes
Atitudes e Comportamento: O Conecta Sampa é um encontro de reconexão  e amizade, 
marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas 
ou instruções apresentadas pela Organização Geral, será estabelecida a medida apropriada a 
ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de exclusão, 
o participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta 
situação, não cabendo devolução da taxa do evento ou qualquer outro tipo de compensação.
 
Apresentação pessoal: Em virtude da Pandemia, nas cerimônias oficiais de abertura e 
encerramento não será obrigatório a utilização do uniforme ou vestuário escoteiro para aqueles 
que não conseguiram adquiri-lo, apenas do lenço escoteiro. 

Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a 
integridade dos participantes, seja ela física, psíquica, moral ou sua estabilidade emocional. 
Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo, ao demonstrar 
publicamente atitudes próprias da intimidade. 

Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto valor (computadores portáteis, IPods, 
MP3 players, etc.) seja levado ao evento, por questões de segurança. A organização do evento é 
responsável pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do programa do 
evento, e não se responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais. 
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Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por 
eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do 
evento, tais como área comercial, locais de atividades e demais instalações. Atitudes desta 
natureza podem ensejar a exclusão do evento.

Fumo: Fumar será permitido apenas para adultos (Escotistas, Staffs, Coordenadores), em áreas 
pré-determinadas e afastadas dos jovens, e será expressamente proibido consumir bebidas 
alcoólicas. Cigarros eletrônicos e narguilés são proibidas no local do evento.

Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas será proibido durante todo 
o evento em todas as áreas utilizadas pelo Conecta Sampa (tanto internas quanto externas), 
cabendo medidas disciplinares em caso de infração.

Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer participante 
que for surpreendido com drogas, consumindo ou fornecendo a outros, será excluído do evento 
e o caso encaminhado às autoridades competentes. 

Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes. Qualquer participante que for surpreendido cometendo atos 
ilícitos desta natureza será excluído do evento e encaminhado às autoridades competentes. 
Armas: Não será permitido o porte de armas, de fogo ou brancas, no local do evento. 

Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento. 
Casos excepcionais serão avaliados separadamente

Visitas: Não será permitido visitas ao local do evento, somente pessoas expressamente 
autorizadas pela Organização do Evento podem visitar o evento. 

Uso de imagem: Os participantes do Conecta Sampa cedem à União dos Escoteiros do Brasil o 
direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, 
para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa 
a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja 
o material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do 
Movimento Escoteiro. 

PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL: A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e 
qualquer adulto voluntário, e é fundamental que todos estejam preparados, não apenas para 
evitar, mas também reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações 
de abusos e maus tratos. Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam as 
orientações contidas no Capítulo 15 do P.0.R.
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• “Contato físico respeitoso: o vínculo afetivo entre os membros juvenis e os escotistas é natu-

ral e se traduz em relação de carinho e bem querer. Apesar disso, os escotistas devem evitar 
atitudes exageradas de afeto e carinho com os membros juvenis, tais como colocá-los no 
colo, abraços prolongados e calorosos, andar e/ou permanecer de mãos dadas ou a reali-
zação de brincadeiras que envolvam toques íntimos;

• Contatos visíveis: não devem existir contatos individuais entre um adulto e um membro ju-
venil em ambiente privado. Quando for necessário, e em momentos excepcionais, as con-
versas privadas devem ser realizadas em locais públicos e em campo de visão de outros 
adultos e jovens;”

É extremamente proibido entrar em alojamentos que não do seu próprio ramo, nenhum Staff (a 
menos que identificados pela coordenação geral) está autorizado a entrar nos alojamentos dos 
jovens e ou vice - versa.

Cumprimento de horários: O cumprimento de horários é uma condição básica, Para se assegurar 
o descanso necessário, deverá ser feito silêncio no período das 22:00 às 06:00. Nesses horários 
não é permitida a circulação de participantes pelo campo. 

Comunicação: Não será permitido aos participantes o uso de rádios comunicadores de qualquer 
tipo durante o acampamento.

Troca de distintivos e outros artigos: Durante o Conecta Sampa a troca de distintivos e outros 
artigos (camisetas, pins, bonés, etc.) somente será permitida entre jovens com jovens e adultos 
com adultos. Em nenhuma hipótese os adultos poderão trocar distintivos ou outros artigos 
com os jovens. A organização do evento indicará locais adequados para essas atividades. 
 

Regras do Local
O Conecta vai acontecer na Estância Árvore da Vida, e como todo lugar, temos algumas regras a 
seguir! Se atente à alguns pontos importantes:

• Não será fornecido roupa de cama e toalhas de banho! Não esqueça de levar lençóis, co-
bertores, travesseiros e toalhas;

• Para tomar banho: Ligar primeiro a torneira da esquerda (quente), esperar chegar a água 
quente, então misturar com a água fria

• O uso da pulseira de identificação é obrigatório durante todo o evento para todos os partici-
pantes, visitantes e equipe de organização.

• Evitar desperdício de alimentos, e após cada refeição, liberar seu lugar e devolver os pratos, 
copos e talheres no balcão da cozinha.

• Evitar desperdício de água (banhos longos).
• Jogar o lixo sempre no lixo, respeitando a ordem dos recicláveis.
• É proibida a circulação na área do Condomínio Residencial.
• É expressamente proibido nadar e pescar nos lagos da EAV (vamos usar o lago somente nas 

atividades programadas!).
• Não estacionar sobre o gramado.
• Manter sempre portas e janelas dos quartos fechados, na ausência de todos. O local não se 

responsabiliza por furtos e extravio de seus pertences.
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• Fogos de artifício são expressamente proibidos
• Fumo - Fumar será permitido somente para adultos (maiores de 21 anos), em locais pré-

determinados
• É extremamente proibido  entrar no alojamento de outro ramo - equipe. 
 

Regulamento das Cidades
A primeira e grande regra das cidades é CONECTAR-SE, com a natureza, com as pessoas e 
com os princípios escoteiros.
 A maneira que você se porta no evento influencia na maneira que os outros se portam. 

Assim, é importante estar atento à maneira que se age:

• Trate todos com dignidade e respeito!
• Às vezes, falar é suficiente para conscientizar alguém de que seu comportamento é 

inadequado.
• Seja um exemplo para os outros.
• Permita que outras pessoas conversem sobre quaisquer preocupações que possam ter. No 

entanto, nunca prometa não contar a ninguém.
• Tenha cuidado com os sentimentos e a integridade de outras pessoas. Evite flerte e ações 

que possam ter interpretações diversas.
• Lembrem-se de que outros podem interpretar mal suas ações, seja cuidadoso no contato 

físico e linguagem utilizada.
• Seja assertivo e tome medidas se você testemunhar algo que não está bem, e encoraje os 

outros a fazer o mesmo.

SENTIMÔMETRO
Todas as cidades contarão com um local destinado a expressar as emoções. Todos os integrantes 
poderão escolher e montar seu sentimômetro no início e no final do dia, escolhendo  fitas com 
as cores do que estão sentindo no momento. Seja sincero e expresse a realidade do que está 
sentindo, sem julgamentos e medo. Todas as instruções serão passadas e reforçadas pelos 
coordenadores da cidade.

Cidade da Paz: Diariamente a cidade da Paz irá interagir e definir as regras e combinados para o 
dia, de acordo com as demandas e observações da coordenação das cidades com a equipe dos 
escotistas.

Cidade das Pessoas: os participantes da cidade terão um local para expressar sua arte, recados, 
notícias da cidade. 

Cidade da Prosperidade: Gratidão é essencial, e todos poderão expressar a sua através do Mural 
de Agradecimentos, para a equipe de voluntários que estará atuando no evento.
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Cidade Planeta: Para organização e dinamismo das informações, haverá um Mural de Recados, 
para divulgar informações, lembretes. Esse mural ficará localizado ao lado da entrada da 
coordenação da cidade planeta. 

Cidade das Parcerias: A equipe de serviço também merece atenção e cuidado, por isso está 
sendo preparado e programado para a equipe momentos de interação e convivência. Para que 
possam também aproveitar o evento.

Informações sobre saúde
Cada participante deverá levar máscaras que cobrem nariz e boca para situações em que haja 
risco de contaminação.
 
Para menor risco de contaminação, tomamos algumas ações:
• Os participantes estarão em quartos, com distanciamento entre as camas, 
• Disponibilização de locais para lavagem das mãos e/ou álcool gel 70% espalhados pelo 

evento

Além disso, algumas atitudes poderão ser exigidas para a garantia da saúde dos participantes 
nos dias do evento, como por exemplo:
• Higienização correta das mãos por lavagem das mãos ou uso de álcool gel 70%;
• Distanciamento social nas atividades, nos refeitórios e nos momentos livres;
• Uso constante de máscaras em situações que os profissionais de saúde do evento percebam 

maior risco de contaminação;
• Isolamento do participante.

Estrutura de Suporte a Saúde do Participante
No evento iremos contar com profissionais da saúde que irão dar assistência ao participante para 
questões simples, além de contar com uma estrutura de transporte especializado para que ele 
acesse os serviços de saúde disponíveis no município em questão.

Pode ser que em algumas situações específicas de risco à saúde do jovem, seja necessário o 
contato ou a presença dos responsáveis legais dos participantes no Conecta Sampa. Em algumas 
situações pode ser necessário que o participante deixe o evento em favor da própria saúde ou 
dos demais, isso será determinado por profissionais da saúde, membros da equipe de saúde do 
evento. 

Sobre o uso de medicações pelos participantes
Entende-se medicação de uso contínuo aqueles remédios que devem ser administrados com 
frequência estabelecida previamente por um médico, ou ainda, aqueles receitados pelo médico 
que devem ser administrados em determinada situação do jovem, quando ele apresenta um 
sintoma, por exemplo.
O escotista responsável pela equipe deverá assumir o cuidado com a conservação e a 
administração das medicações de uso contínuo dos participantes com menos de 18 anos. 
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Para tanto, orientamos que eles peçam uma receita médica aos responsáveis pelos jovens, 
descrevendo o nome da medicação, a dosagem e os momentos do dia que devem ser 
administrados os medicamentos;
Os participantes com mais de 18 anos deverão assumir o cuidado sobre a conservação e 
administração da própria medicação de uso contínuo;
Teremos uma geladeira a disposição para conservação das medicações que precisam manter-
se refrigeradas;

Recomendações gerais:
• Uso de máscaras em local fechado será obrigatório durante todo o evento;
• Caso você perceba que está com algum sintoma de COVID, permaneça de máscara em 

tempo integral e procure o serviço médico do evento imediatamente;
• Lave bem as mãos antes das refeições e faça o uso de álcool em gel constante;
• Alimentar-se de forma adequada. A alimentação fornecida no refeitório será bastante variada, 

com padrão nutricional adequado para atividades desta natureza.  
• Sempre utilizar chapéu/boné;  
• O uso de protetor solar é indispensável.  
• Cuidar da higiene pessoal diariamente;  
• Usar repelente de insetos;  
• Não andar descalço. Durante as atividades aquáticas os jovens deverão utilizar calçados 

fechados. 
• No caso de qualquer problema de saúde, procurar imediatamente o Atendimento Médico; 
• Aproveitar os horários de descanso para repousar. 
• Cada patrulha deverá possuir um kit de primeiros socorros, contendo itens básicos, tais como: 

pinça, tesoura, esparadrapos, band aid, algodão, álcool, atadura de crepe, água oxigenada. 
Lembrando que qualquer tipo de medicamento de uso oral deve ser orientado pela equipe 
de saúde do acampamento. Medicamentos de uso contínuo devem ser orientados por meio 
de receita médica e autorizados pelos pais junto ao escotista responsável. 

• Durante o Conecta Sampa teremos um ponto de apoio psicológico (“Listening Ear”), com 
objetivo de servir como fonte inicial de atenção, empatia e apoio em relação a questões 
emocionais expressas pelos participantes, tanto jovens quanto adultos.

 

Aplicativo
Durante o Conecta, serão disponibilizadas no aplicativo Escoteiros SP informações como mapa 
do evento, notificações de horários de atividades, jornal de campo e muitos outros conteúdos! 
Não é uma ferramenta obrigatória para o evento, mas pode enriquecer sua experiência e ajudar 
em diversos momentos!

Para ter acesso, é bem fácil: 
Acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou App Store) e procure por “Escoteiros SP”

Faça o download do App, é grátis!
Cadastre-se, lembrando de utilizar o seu e-mail do paxtu e faça login. 
No topo da página, é só clicar no ícone Conecta Sampa e ficar por dentro de todas as novidades! 
Lembre-se de deixar habilitadas as notificações para não perder nada do evento!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midiacode.escoteiros
https://apps.apple.com/br/app/escoteiros-sp/id1542512738 
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Atividades Noturnas
Durante a programação do evento, acontecerão atividades noturnas como Show de abertura, 
Atividades de integração e convivência por Cidade e também ocorrerá Grande Arraiá do Conecta, 
com todos os participantes.

Então prepare o seu traje típico caipira, sua camisa xadrez, o chapéu de palha e coloque na 
mochila! Juntamente com muita animação e alegria! 

Durante o Conecta, serão disponibilizadas no aplicativo Escoteiros SP informações como mapa 
do evento, notificações de horários de atividades, jornal de campo e muitos outros conteúdos! 
Não é uma ferramenta obrigatória para o evento, mas pode enriquecer sua experiência e ajudar 
em diversos momentos!

Insígnia do Curupira
O Conecta Sampa irá te trazer a uma experiência inédita, a de participar de um evento escoteiro 
inteiramente sustentável. E para ficar marcado na história, foi criada a Insígnia do Curupira. Esta 
insígnia está baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e cada ramo 
e também os voluntários terão atividades e ações durante o evento que poderão alcançar a 
conquista desta insígnia, única e histórica.

O livreto de acompanhamento e itens desta insígnia será entregue no Check-in. O escotista que 
acompanhar a equipe e os coordenadores da cidade poderão validar a conquista.

Procedimentos não previstos
A Coordenação do Conecta Sampa decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente 
documento. 


