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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!
 

As cidades e vilas do Conecta Sampa
Você já sabe que será recebido e acomodado em 5 cidades, e é nesse espaço que teremos 
momentos de conexão, descontração e muita alegria.

Cada cidade possui um coordenador, que irá orientar e conduzir a convivência entre as atividades, 
jovens e adultos para que tudo ocorra bem durante a sua estadia.

Eles são as pessoas de referência e devem ser sempre consultados para informações, dúvidas, 
ou caso aconteça algum problema. São eles:
 

Cidade da Paz Cidade das 
Pessoas

Cidade da 
Prosperidade

Cidade do 
Planeta

Cidade das 
parcerias

Ramo Lobinho Ramo Escoteiro Ramo Sênior Ramo Pioneiro Equipe de 
Serviço

Marcia Gomes
 Weliton Santos

Giuliano Tovo
Tânia Rosseti

Antonio Fischer 
Ana Arnoni

Renata Haydée 
Gionvanna Ackel

Fabrício Toledo 
Elisa Garcia

 
E as atividades que você tanto espera irá acontecer nas Vilas, são elas::

Ecovila
O meio ambiente passa por um período de imensas transformações causadas pelo 
comportamento dos seres humanos, ou seja: nós. 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. Esta é a vila para os que querem construir um mundo 
melhor.

Nossa Vila
A Nossa Vila é o espaço de se permitir conhecer e conhecer o mundo em que vive. É o lugar para 
explorar as nossas habilidades e nossas percepções, para estarmos mais preparados e prontos 
para ajudar nas diversas situações que nos cercam, percebendo o quão forte somos, quando 
estamos juntos. 
Aqui é o lugar certo para descobrir o novo, visitar conhecimentos esquecidos, treinar algumas 
habilidades motoras, ter contato com a natureza, conhecer outras ONGs e diferentes grupos 
sociais e culturais. Aqui é a NOSSA VILA.
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Tecnovila
A Tecnovila tem como proposta uma atividade central por ramo focada em tecnologias que pode 
auxiliar em atividades e no desenvolvimento sustentável  e bases satélites para todos os ramos 
que envolvem jogos, apresentações e discussões sobre como a tecnologia pode apoiar para 
atingir as metas dos ODSs.

Ao participar desta vila, é pretendido que os jovens adquiram conhecimento de como a tecnologia 
em prol do meio pode auxiliar no desenvolvimento pessoal e das comunidades, levando à 
compreensão de que a tecnologia além de apoiar em nossa evolução contribui na preservação 
do meio ambiente.
 
Adrenovila
Para superar seus desafios, é necessário colher informações, juntar experiências, controlar 
estímulos, reservar energias e catalisar a vontade de vencer. Gostou?

A Adrenovila contempla tudo isso!
Aplicada em um ambiente diversificado, renovador e estimulante.

Ao participar desta vila, pretendemos que desenvolvam o espírito de equipe, companheirismo, 
solidariedade e o compromisso através de práticas que envolvem o mundo da fantasia, a aventura,  
o desafio e projeto de vida,  saindo ao final com o espírito de dever cumprido e que plantamos a 
nossa semente na consciência de cada um. 
A adrenalina órbita em seu corpo, basta que você estimule.

Vila Sensorial
A vila sensorial irá oferecer oportunidades de utilizar seu tempo livre para tirar um momento e 
prestar atenção àquilo que seus sentidos estão lhe dizendo. A ideia é trabalhar dentro de cada 
marco simbólico, criando experiências particulares para cada ramo, para que cada um reflita 
sobre o que os toca.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Para que todos participem de todas as atividades propostas, todas as Cidades estão separadas 
em 4 grandes grupos. Esses grupos estão numerados de 1 a 4 e irão participar das vilas conforme 
a programação.

Então nesse grande grupo terão representantes de todas as cidades, não é legal?

Assim é importante que todos respeitem os horários, fiquem atentos as orientações para não 
prejudicar o cronograma e assim as atividades do grupo. 
As equipes que compõe os grupos são:
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Grupo Cidade da Paz Cidade das 

Pessoas
Cidade da 

Prosperidade
Cidade do 

Planeta

Grupo 1 Equipe L-1 a L-3 Equipes E-1 a 
E-11

Equipes de S-1 
a S-11 O Ramo Pioneiro 

terá a organização 
realizada no dia  

evento e orientada 
pela coordenação 

da cidade.

Grupo 2 Equipe L-4 a L-6 Equipes  E-12 a 
E- 22

Equipes  de 
S-12 a S-22

Grupo 3 Equipe L-7 a L-9 Equipes E-23 a 
E-33

Equipes de 
S-23 a S-33

Grupo 4 Equipe L-10 a 
L-12

Equipes de E-34 
a E-44

Equipes de 
S-34 a S-43

Então nesse grande grupo terão representantes de todas as cidades, não é legal?
Assim é importante que todos respeitem os horários, fiquem atentos as orientações para não 
prejudicar o cronograma e assim as atividades do grupo.

 
Cronograma do Evento
Confira a programa geral do Conecta Sampa, clicando aqui.
 

Atividades Noturnas
Na 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. 

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. 
 

Estância Árvore da Vida
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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g6vz4LmI3K932i2YQcYIRNaktkn7x147/edit?usp=sharing&ouid=109430907858337947539&rtpof=true&sd=true
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• 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 do local (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.
• Fogos de artifício são expressamente proibidos
• É extremamente proibido entrar no alojamento de outro ramo - equipe.

Dormitórios e Banhos
Não é incrível, uma grande atividade com dormitórios, cama e conforto?
Essa novidade também requer novos hábitos:

O primeiro é que na sua mochila não poderá faltar, roupa de cama, cobertor, e travesseiro. 
Os alojamentos estarão divididos por gênero, sendo assim é possível que equipes diferentes 
ocupem o mesmo alojamento. Procuramos sempre manter as pessoas da mesma UEL e Distritos 
juntas, porém há casos em que isso não será possível e pedimos a colaboração e paciência de 
todos. 

Não é permitida a entrada de Adultos dentro dos alojamentos dos jovens e vice-versa. O mesmo 
vale para pessoas de gêneros diferentes dos designados (exemplo pessoa do gênero masculino 
no dormitório feminino e vice-versa). Assim como também não é permitida a entrada em 
alojamentos que não sejam do seu ramo.

As chaves dos alojamentos ficarão sob responsabilidade de um adulto que será designado pelos 
coordenadores das cidades como responsável e entregue no Check-in. Ou seja, na hora de ir 
para as vilas a chave do dormitório deve ser entregue a este adulto.

Os alojamentos deverão estar limpos e organizados e seu lixo será recolhido de acordo com os 
horários e orientações de sua cidade.

Separe adequadamente os resíduos gerados por sua patrulha (materiais descartáveis, restos de 
alimentos, etc.). O lixo deve ser descartado nos locais orientados pela equipe de serviço.

  
Qualquer problema com o seu dormitório, você deve informar o coordenador da sua Cidade.
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Qualquer problema com o seu dormitório, você deve informar o coordenador da sua Cidade.

Todos os dormitórios se dispõe de chuveiro, sendo assim os jovens e adultos deverão se organizar 
dentro dos horários livres para melhor aproveitamento do tempo.  Procure tomar banhos rápidos, 
de no máximo 4 minutos. O chuveiro não precisa estar ligado enquanto você se ensaboa.

Convivência 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.

Mapa do Evento

TENHAM UM EXCELENTE CONECTA SAMPA!
O evento escoteiro mais sustentável da história


