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BOLETIM 1 – GRANDE CAÇADA 2018 

“UMA AVENTURA NO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO” 

 

 O objeto da atividade é proporcionar que os lobinhos vivenciem uma história do 
sítio do pica pau amarelo durante um final de semana, com personagens do folclore 
brasileiro, momentos de aprendizados e troca de conhecimento entre gerações de 
velhos lobos e novos lobinhos.  

 

QUANDO E ONDE?  

A Grande Caçada de 2018 acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, em 
parceria com a Casa de Virgínia Smith - Lar Fabiano de Cristo, localizada na Rua 
Coronel Jaime Rolemberg, 100 - Mondubim, Fortaleza - CE, 60712-175 

 

QUEM ORGANIZA?  

A atividade esta sendo organizada pelos Akelás do Distrito Metropolitano, sob a 
supervisão do coordenador do Distrito e da Diretoria Regional.  

QUEM PARTICIPA?  

Podem participar da Grande Caçada os seguintes associados devidamente 
registrados em 2018:  

 Lobinhos;  

 Escotistas; 

 Equipe de Serviço; 

Serão ofertadas as seguintes vagas e quantidades para a Equipe de Serviço: 

 Equipe de Serviço – Primeiros Socorros (3 vagas); 

 Equipe de Serviço – Alimentação (4 vagas); 

 Equipe de Serviço – Fotografia (1 vaga); 

 Equipe de Serviço – Segurança (6 vagas); 

 Equipe de Serviço – Limpeza e Higiene (4 vagas); 

 Equipe de Serviço – Credenciamento (2 vagas); 

COMO PARTICIPAR?  

Os Grupos Escoteiros do Distrito Metropolitano deverão fazer as inscrições de 
seus participantes via PAXTU, entre os dias 17 de julho até o dia 15 de agosto (NÃO 
TERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO). Após a inscrição de seus 
membros participantes, deverão solicitar a ficha de inscrição da atividade, onde 
colocarão os seguintes dados: Nome do Akelá responsável pela alcateia; nome das 
matilhas; Nome do assistente responsável por cada matilha e nome dos membros 
juvenis das matilhas inscritos no PAXTU. Cada grupo deverá se organizar para 
efetuarem o pagamento da taxa nas datas previstas nesse edital para ter acesso às 
pulseiras da atividade. 

OBS. Só terá acesso ao local da atividade mediante a utilização da 
pulseira e do crachá de identificação, de acordo com a ficha de inscrição da 
atividade. 
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QUAL O VALOR?  

 

 Lobinho: R$80,00 

 Escotista: R$40,00 

 Equipe de Serviço: R$20,00 

 

COMO PAGAR?  

O pagamento poderá ser feito em duas formas, com as respectivas datas: 

  

EM DINHEIRO: 

 

1° parcela (em dinheiro) – R$40,00 no dia 17 de Agosto, juntamente com a 
ficha de inscrição da atividade e autorizações dos participantes.  

2° parcela (em dinheiro) – R$ 40,00 no dia 17 de Setembro.   

 

EM DEPÓSITO:  

 

Até o dia 17 de setembro. Comprovante de depósito e fichas devem ser 
enviados ao e-mail uebce@escoteirosdoceara.org  

 

Dados Bancários para pagamento 

Região Escoteira do Ceará 

CNPJ: 33.788.431/0081-06 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 578 

Conta: 3282-2 

Operação: 003 

 

OBS1. Não receberemos comprovantes de inscrições individuais, levando ao 
cancelamento da inscrição da atividade caso não seja identificado no lote o 
pagamento do membro que não estiver discriminado pelo Grupo escoteiro na ficha de 
inscrição e no comprovante de depósito. Cabe ao grupo escoteiro administrar o 
pagamento da taxa de acordo com a quantidade de parcelas e a ficha de inscrição da 
atividade. 
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OBS2. Nas datas discriminadas para o recebimento e entrega de material da 
atividade, só receberemos dinheiro ou comprovante de depósito na totalidade 
referente a parcela de acordo com o número de membros inscritos na ficha de 
inscrição 

OBS3. Caso o grupo opte pelo depósito bancário, o mesmo deverá encaminhar 
as autorizações dos membros juvenis devidamente preenchidas ao e-mail do escritório 
regional.  

  

PRESTAÇÃO DE CONTAS?   

Todos os responsáveis de bases deverão entregar a prestação de contas 
(recibos e valores) no dia 27 de setembro no escritório regional as 19:00. 

 

COMPETIÇÃO: 

A atividade não é competitiva. Cada matilha buscará a melhor solução para os 
desafios propostos. A vitória será a aprendizagem pessoal, o reconhecimento do 
lobinho como um ser transformador do ambiente cultural em que estão inseridos, 
através da educação. 

 

RELATÓRIOS: 

 

Cada grupo escoteiro participante deverá produzir seu relatório da atividade e 
entregar no escritório regional na reunião de avaliação que acontecerá no dia 10 de 
outubro.  

 

DISTINTIVOS: 

 

Os distintivos da atividade serão entregues ao final da atividade onde terão o 
preço incluído na taxa. 

 

DISPOSIÇAO DAS BASES:  

 

Serão nove bases, onde poderão ter no máximo 4 matilhas na atividade 
simultaneamente, matilhas estas que serão formadas por seis lobinhos, onde as que 
não completarem o número de seis, poderão receber ou ceder lobinhos para outras 
matilhas com números maiores mas que não atinjam  a numeração certa de uma 
matilha. 
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Equipe Distrital da Grande Caçada 2018 

Fortaleza, 17 de julho de 2018. 


