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Indaba Distrital 2018 - Distrito Metropolitano

1-Da Atividade

O Indaba do Distrito Metropolitano tem como objetivo principal proporcionar aos
escotistas e dirigentes o aprimoramento e aprendizado, através de atividades
em equipes, ampliando sua capacidade de atuar de forma proativa dentro dos
grupos e da sociedade, através de bons exemplos e uso do que se aprende
dentro do movimento escoteiro. 

Acontecerá  em  regime  de  palestras,  reuniões  e  debates  de  forma  que  se
possibilite o máximo proveito e aprendizado das atividades sugeridas no evento
e  desenvolvimento  das  habilidades  individuais  e  coletivas  aplicadas  nas
atividades. 

2- Do local

O local da atividade será Anfiteatro do Parque Estadual do Cocó / SEMA

Endereço:  Av. Padre Antônio Tomás, 2964-3020 - Cocó, Fortaleza - CE, 
60175-657

3- Data e Horário

 Início dia 16 de setembro de 2018 às 09h 
 Encerramento dia 16 de setembro às 12h 

4- Da Programação

- Avaliação 2018 

- Planejamento do distrito 2019

- Debates. 

5- Participantes

Serão aceitas as inscrições de associados escotistas e dirigentes, registrados
junto à União dos Escoteiros do Brasil. As inscrições serão através do  MEU
PAXTU e PAXTU ADMINISTRATIVO até o dia 13 de setembro de 2018
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6 – Campanha

Os Grupos Escoteiros deverão levar os seguintes materiais solicitados para
SEMA.

- Papel higiênico;

- Detergente (pode ser caseiro);

- Ciscador 

7 – Organização 

A responsabilidade pela realização da atividade é do Distrito Metropolitano. A
coordenação está a cargo de uma equipe Distrital.

Fortaleza, 10 de setembro de 2018 

Mauro Régis Ramalho da Cunha

Coordenador Distrital 
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