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ACAMPANDO NOVAMENTE
O GejaCamp é o acampamento de todos os membros do Grupo Escoteiro José de Anchieta – 11º.
DF, momento em que todos os jovens se reúnem para desenvolver atividades em conjunto e fazer
novas amizades e celebramos o Jubileu de Rubi dos 45 anos de fundação do Grupo.

Depois de dois anos, estamos de volta ao campo, de lobinho a pioneiro, juntos em equipes e
vivendo aventuras ao ar livre.

TEMA E FORMATO
O tema do GejaCamp 2022 é o Aniversário de 45 anos do GEJA e as contribuições de nosso
grupo para o Escotismo.

O GejaCamp é um acampamento de confraternização e aprendizado entre os jovens. Os jovens
serão divididos em equipes de lobinhos a pioneiros que participarão de atividades por bases
conduzidas pela equipe de Escotistas.

Local
CHÁCARA PEQUI – PLANALTINA / DF

LOCALIZAÇÃO: Chácara Pequi, Colégio Marista João Paulo II

Data e Horário
Início: 14 de maio de 2022, às 8h;

Término: 15 de maio de 2022, às 12h30.
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InscriçÕES

R$ 75,00
A taxa inclui alimentação, materiais para as atividades e aluguel do espaço.

Não haverá distintivo ou camiseta para o GejaCamp 2022, pois já temos nosso enxoval de
45 anos do GEJA.

Período de inscrições: de 22 de abril a 7 de maio.

https://geja11df.org.br/inscricao-para-o-gejacamp-2022/

transporte
O transporte será de responsabilidade de cada família até o local do acampamento e no
retorno para a residência.

A pontualidade das famílias é importante para os jovens aproveitarem todas as
atividades, colaborarem com suas equipes em todas as tarefas e para respeitarmos os
horários dos adultos voluntários retornarem para suas famílias ao final do acampamento.

pernoite e uso de barracas
O Protocolo de Retorno Seguro às Atividades Presenciais dos Escoteiros do DF, quando
se refere a acampamentos com pernoite, diz que “as barracas devem ser de uso
individual enquanto durar a pandemia”.

Os ramos Escoteiro, Sênior e Pioneiro dormirão em barracas individuais ou abrigos
individuais. Os jovens serão orientados pelas equipes de escotistas de cada seção.

As Alcateias vão acantonar, ou seja, dormirão em um alojamento coberto e arejado
usando seus isolantes e sacos de dormir.
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ALIMENTAÇÃO
Haverá cinco refeições durante o acampamento:

● Sábado: almoço, lanche da tarde e jantar;
● Domingo: café da manhã e lanche.

O almoço, o jantar e o café da manhã serão fornecidos pelo SESI. Em acampamentos
anteriores o SESI forneceu refeições de boa qualidade, em quantidade suficiente e a um
preço adequado. Sendo assim, depois de outros orçamentos, optamos pelo mesmo
fornecedor.

Os lanches serão adquiridos pela equipe organizadora do GejaCamp e distribuídos para
os jovens durante as atividades.

SEGURANÇA e INFRAESTRUTURA
O local escolhido para o acampamento oferece toda a infraestrutura de banheiros,
refeitório e fornecimento de água potável.

Sendo uma chácara particular, também temos segurança e espaços adequados para
acampamento e acantonamento.

As famílias contribuem para a segurança de seus filhos sendo pontuais e entregando
seus filhos pessoalmente para as equipes de adultos voluntários.

Os adultos voluntários do GEJA são responsáveis pelos jovens durante o período das
atividades. Antes do início e depois do encerramento das atividades, a responsabilidade
pelos jovens é dos pais ou guardiões legais.

Por isso a importância da pontualidade das famílias e não deixarem os jovens no
estacionamento para que eles se apresentem sozinhos à equipe de escotistas.
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ATUALIZAÇÃO DA FICHA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO PARA O ACAMPAMENTO
Todos os jovens devem apresentar a autorização impressa e assinada por seus responsáveis no
momento de chegada ao local do acampamento.

A autorização gerada pelo Paxtu traz a ficha médica anexada. As fichas médicas devem ser
atualizadas à mão pelos responsáveis.

Segue um guia para impressão da autorização no Paxtu:
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Material
Todo o material necessário para as atividades e material de infraestrutura será fornecido
pelo GEJA.

Os jovens devem levar seu material individual:

● Mochila para todo o seu material individual; a sugestão é uma mochila de 45 litros;
● Vestuário completo para as cerimônias;
● Camisetas, cuecas, calcinhas e meias para dois dias de atividade;
● Roupa de banho para atividade aquática em piscina: sunga e maiô; sim, maiô, por

favor.
● Cobertura: boné ou chapéu;
● Repelente e protetor solar;
● Medicamentos individuais;
● Isolante;
● Saco de dormir;
● Kit de higiene pessoal;
● Kit de cozinha: prato, talheres, copo ou caneca e pano de prato; sugerimos pratos e

copos de plástico em vez de metal; NÃO USAR material descartável ou de louça;
● Cantil ou garrafa;

Assista a este vídeo sobre alguns materiais individuais para acampamento:

https://youtu.be/cGId_qxpnpY

Temos a consciência de olhar para o passado com gratidão,
viver o presente com paixão

e enxergar o futuro sem medo.
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