
 

CIRCULAR INFORMATIVA 2017 
 

O Movimento Escoteiro e Bandeirante foi criado para movimentos de crianças e jovens com a 
colaboração de adultos unidos por um compromisso livre e voluntário.  
Como tal, são movimentos de educação não formal voltados ao desenvolvimento integral e à 
educação permanente de crianças e jovens, complementando o esforço da família, da escola e de 
outras instituições. Prioriza-se a aprendizagem com alegria, o respeito a si e ao próximo e a 
compreensão da dimensão política que é a vida em sociedade, com base nos princípios e leis 
escoteiras e bandeirantes. 

Queremos o desenvolvimento do ser humano, como um todo,  
na riqueza de suas semelhanças e diferenças. 

Educamos com alegria e voltados para a liberdade, para o respeito, para a vida afetiva e o amor, 
para a construção de uma família que dê a seus filhos uma boa formação. 
Contribuímos para a formação de cidadãos responsáveis que compreendam a dimensão política da 
vida em sociedade e possam desempenhar um papel construtivo na comunidade tomando suas 
decisões guiados pelos princípios bandeirantes e escoteiros. 
Oferecemos a jovens e adultos a oportunidade de compartilhar a tarefa de crescimento comum, em 
uma relação que estimule o diálogo, a compreensão e a participação. 
Neste privilegiado encontro de gerações, todos os adultos atuam a serviço da liberdade dos jovens. 
O ME e o MB estão abertos a crianças e jovens dos 6 aos 21 anos de idade. Trabalhamos em grupos 
(ramos/grupos) organizados de acordo com a faixa etária. As atividades propostas são adequadas 
aos interesses e necessidades de cada grupo. Os encontros realizados periodicamente são 
orientados por Coordenadores/Chefes Voluntários preparados pela União de Escoteiros do Brasil 
(www.escoteiros.org.br) e pela Federação de Bandeirantes do Brasil (www.bandeirantes.org.br). 
 

http://www.escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/projeto_educativo_ueb.pdf  
 

http://www.bandeirantes.org.br/index.php/proposta-educativa/  
 
BOY SCOUT SERVIÇOS E ARTIGOS ESCOTEIROS E AFINS LTDA.  
Rua Coronel Xavier de Toledo, 316 - 3o. andar - São Paulo - SP - CEP: 01048-000  
Telefone: (011) 3256-2062  
atendimento@boyscout.com.br   
 
FBB-São Paulo  
Endereço: Rua Ministro Sinésio da Rocha, 819 - Sumarezinho  
São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3865-2703  Fax: (11) 3873-1190  
http://www.bandeirantesp.org.br  

Quadro de Coordenação e Chefia + Horários para 2017 
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BANDEIRANTES ESCOTEIROS 

Fadas - meninas de 6 a 8 anos Lobos – meninos de 7 a 11 anos 

Dia Horário Responsáveis Dia Horário Responsáveis 

6a. 
Feira 

19:00 às 
21:00h 

Aline (Coruja) e Isadora 
6a. 

Feira 
19:30 às 
21:30h 

Priscila Paciullo (Akelá) 
Pietro/Ettore/Maria/Flavio 

Sábado 
9:00 às 
12:00h 

 Renise (Coruja), Anete e 
Helena Sábado 

9:00 às 
11:30h 

Silvain Mais (Chefe) 
Danilo/Dario /Marcelo 

B1 - meninas de 9 a 11 anos Escoteiros – meninos de 11 a 15 anos 

Dia Horário Responsáveis Dia Horário Responsáveis 

6a. 
Feira 

19:30 à 
21:30h 

Fernanda M. (Coord.), 
Johnatan e Clarissa 

6a. 
Feira 

19:30 às 
22:00h 

Lucas Moura (Chefe) 
Débora/Tauana/Aruan 

Sábado 
9:00 às 
12:00 

Fernanda (Coord.), Julio, 
Mario e Isabella Sábado 

9:00 às 
12:00h 

Ricardo Sanches (Chefe) 
Lucas/Johnatan/Ernani/Moacir 

B2 - meninas de 12 a 14 anos  

Dia Horário Responsáveis    

6a. 
Feira 

19:00 às 
21:30h 

Maila (Coord.), Débora, 
Thomas e Luiza    

Sábado 
10:00 às 

12:30 
Valena (Coord.), Luna, 

Emerson, Thomas e Luiza    

Guias - meninas de 15 a 17 anos Sêniores – meninos de 15 a 18 anos 

Dia Horário Responsáveis Dia Horário Responsáveis 

4a. 
Feira 

19:15 às 
21:45h 

Karina (Coord.), Melanie 
e Betina Sábado 

12:00 às 
14:00h  

Wagner Malagrine (Chefe) 
Julio C. 

GA’s – jovens de 18 a 21 anos Pioneiros – jovens de 18 a 21 anos 

Dia Horário Responsáveis Dia Horário Responsáveis 

1x mês 
sábado 

14:30 às 
17:30h 

Monica (Coord.) e Julio  
Sábado  

 
17:30 às 

19:30 
Ralf A.(Chefe) 

Lilian/Reginaldo 



 

Contatos Úteis: 
 

Presidente Núcleo 
Bandeirante Aurélio Moretti presidente.nucleo@bororos.com.br  99402-7426 

Vice-Presidente 
Núcleo Bandeirante 

Melanie 
Gutjahr presidente.nucleo@bororos.com.br  99485-2456 

Coordenadora de 
Núcleo Bandeirante Amanda Herrera coordenadora.nucleo@bororos.com.br  99864-1448 

 Sub-Coordenadora 
Núcleo Bandeirante Heloisa Kiessling coordenadora.nucleo@bororos.com.br   94346-7951 

Presidente Grupo 
Escoteiro Ubiratan Leite presidente.grupo@bororos.com.br 99193-7674 

Diretor 
Administrativo  Grupo 

Escoteiro Lucas Moura grupo.escoteiro@bororos.com.br 99779-9913 

Diretor Técnico Grupo 
Escoteiro Wagner Malagrine diretor.tecnico@bororos.com.br 98414-4499 

Presidente ABC 
Bororos 

Julio Alberto Mora 
presidente.abc@bororos.com.br 99120-3666 

Vice-Presidente 
ABC Bororos Mirian Gutjahr vicepresidente.abc@bororos.com.br 99229-2669 

Diretor 
Administrativo 

ABC Bororos Monica Vaders Mora  administrativo@bororos.com.br 99105-3270 

Diretores de 
Patrimônio ABC Marcello Ramos patrimonio@bororos.com.br 97234-5871 

Material Bandeirante 
Escoteiro (Loja) 

Elizabeth Paladino 
Cintia  

 
Site: www.bororos.com.br  

 

 
 

Diretora  Financeira 
ABC Bororos /NB / GE 

Elizabeth Glaessel 
Paladino 

Mirian Gutjahr / 
Ricson Onodera* 

 
financeiro@bororos.com.br  

 
98177-4041 

*97059-3431 
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Como Participar:        
 
 
A Sede do Grupo Escoteiro e do Núcleo Bandeirante Bororos funciona nas dependências cedidas 
pela Igreja da Paz. 
 
Quando houver interesse por parte de uma criança ou jovem (06 a 21 anos) de ingressar no 
Movimento Bandeirante ou Escoteiro, o responsável pela criança ou jovem (se for menor de idade) 
será encaminhado à Chefia ou Coordenação para que lhe seja explicado o processo educacional dos 
movimentos, as responsabilidades da família e do jovem. A Chefia ou Coordenação explicará ao 
jovem como se dará a sua participação nas atividades, suas responsabilidades, carga horária, 
exigências, direitos e deveres. Será preenchida uma ficha de intenção de entrada do jovem nos 
grupos, o que já lhe dará o direito de participar, provisoriamente, das atividades internas durante 
três semanas, após o que poderá ser feita a sua inscrição oficial no movimento, com a presença dos 
pais, pagamento da taxa de matrícula, preenchimento das fichas de inscrição e saúde e demais 
providências cabíveis.  
 
A comunicação com os Pais sobre atividades planejadas ocorrerá sempre na forma de circulares 
entregues na reunião, via e-mail ou WhastApp. Todas as atividades externas são previamente 
comunicadas e exigem a autorização de participação, por escrito, de seus responsáveis. 
 
Os pais serão convidados a participar do grupo paisbororos@yahoogrupos.com.br para que estejam 
informados sobre atividades dos grupos. Caso não recebam o convite, enviar solicitação/mensagem 
para relacoes.publicas@bororos.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paisbororos@yahoogrupos.com.br
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Uniformes / Material Bandeirante - Escoteiro: 
 
O uniforme escoteiro / bandeirante deve ser usado em todos os encontros, reuniões, atividades 
extras e saídas para Acampamentos. 
 
 
 

Uniforme Bandeirante: 
• Vestido ou Saia-Blusa azul-marinho 

• Calça ou Bermuda, tipo jeans, ou azul-marinho (atividades de campo) 

• Camiseta com motivo Bandeirante 

• Shorts azul  marinho ou cor escura (por baixo do vestido) 

• Meias ¾ brancas 

• Sapatos ou Tênis de qualquer cor 

• Cinto/FBB 

• Chapéu opcional 

 
 

Uniforme Escoteiro: 

 

• Camisa azul marinho ML/MC padrão UEB; 

• Calça/bermuda ou Bermuda, Bege padrão UEB   

• Cinto opcional 

• Camiseta com motivo Escoteiro 

• Meias de qualquer cor 

• Sapatos ou Tênis de qualquer cor 

• Boné azul com frisos amarelos para Lobinhos 
 

Todos os itens de uniformes e material didático podem ser adquiridos em nossa Loja.  
 
ATENÇÃO 
Coordenação, Chefia e Diretoria do ABC Bororos não se responsabilizam por: 

• Crianças e jovens na Sede fora de horário de reuniões ou de atividades não comunicadas. 

• Atividades combinadas entre jovens sem aval do GE e Núcleo Bororos. 

• Objetos esquecidos na Sede ou em atividades externas. 
 



 

Material de Campo: 
 
Em atividades externas é comum a divisão do material de campo e de cozinha entre as Bandeirantes 
e os Escoteiros, para que os mesmos sejam levados ao local do acampamento nas mochilas dos 
participantes. Solicitamos que o mesmo seja OBRIGATORIAMENTE devolvido à Sede na reunião 
seguinte à atividade.  

 
Tabela com valores de matrícula e contribuições para 2017 
 

Anuidade: $560,00   
 

  
 

      

 

 

  
 

      

                

                

1a. Parcela  R$     70,00    1a. Parcela  R$     70,00    1a. Parcela  R$     120,00  30/03/17 

2a. Parcela  R$     70,00   2a. Parcela  R$     70,00   2a. Parcela  R$     110,00  30/04/17 

3a. Parcela  R$     70,00    3a. Parcela  R$     70,00    3a. Parcela  R$     110,00  30/06/17 

4a. Parcela  R$     70,00    4a. Parcela  R$     70,00    4a. Parcela  R$     110,00  30/09/17 

5a. Parcela  R$     70,00    5a. Parcela  R$     70,00    5a. Parcela  R$     110,00  30/11/17 

6a. Parcela  R$     70,00    6a. Parcela  R$     70,00    TOTAL  R$                   560,00  

7a. Parcela  R$     70,00    7a. Parcela  R$     70,00            

8a. Parcela  R$     70,00   8a. Parcela  R$     70,00           

TOTAL  R$   560,00    TOTAL  R$   560,00            

 
Os pagamentos de matrícula e bimestres serão realizados através da rede bancária credenciada, e  
os documentos bancários (boletos) serão enviados via e-mail/correio, para atender a todos com 
respeito e segurança. 
Disponibilizamos aos nossos associados a facilidade e a opção de pagamento de 
matrículas/mensalidades/artigos da loja de material escoteiro e bandeirante através de cartões de 
débito/crédito (máquina de cartões) e Cielo Mobile.  
Maiores informações serão veiculadas através da Tesouraria (Elizabeth, Mirian e Ricson) durante as 
reuniões semanais, Passagem e reuniões de Pais. 
 

Bolsas: 
 
A ABC Bororos tem objetivo social de auxiliar famílias que, realmente, tenham dificuldade em arcar 
com as contribuições financeiras. Para isto, oferecemos Bolsas Parciais (50%), no valor das 
mensalidades. O valor da matrícula é integral para todos. Aos interessados, aconselhamos solicitar 
o formulário específico à Chefia/Coordenação ou à Tesouraria até o dia 15 de abril de 2016. 



 

Informamos que as bolsas são reavaliadas a cada ano. 
 

Campanhas Comunitárias: 
 
Continuaremos estimulando a preservação do meio-ambiente, o auxílio a entidades assistenciais e 
conscientizando os jovens para o trabalho comunitário e alternando campanhas de arrecadação de 
materiais descartáveis. Atuamos também em projetos com a arrecadação de alimentos e artigos de 
higiene pessoal direcionados à populações carentes. Realizamos anualmente um Bazar da 
Pechincha com arrecadação e venda de roupas e objetos usados, visando auxiliar entidades 
assistenciais. 
Estamos sempre à disposição de todos para esclarecer qualquer dúvida e também para ouvir suas 
sugestões. 
 

Festas 
 
Nossa maior fonte de arrecadação de recursos financeiros são os almoços, realizados em paralelo a 
encontros/atividades e a festa em parceria com a Igreja da Paz, MAIFEST. A participação de todos, 
pais e jovens é muito importante para o sucesso desses eventos. Somos uma equipe de Voluntários, 
pais como vocês, que querem o melhor para seus filhos, além do objetivo de fortalecimento do 
Grupo Escoteiro e do Núcleo Bandeirante Bororos.   
Inscreva-se para ajuda enviando e-mail para eventos@bororos.com.br  
 
 

Reunião de pais 
 
Pedimos a todos os pais e responsáveis que participem das reuniões de pais, que conheçam e 
estejam perto dos Chefes e Coordenadores que se dedicam tanto pelo desenvolvimento de nossos 
filhos. Sejam atentos, respondam os e-mails ou circulares, demonstrem interesse. 
 
 
Estamos abertos a novas ideias e ao trabalho conjunto. Voluntários sempre são bem-vindos. Nossa 
reunião de diretoria é sempre na primeira quinta-feira do mês na sede do Bororos. 
 
 
 
 

Saudações, 
 

  
Diretoria ABC Bororos. 

mailto:eventos@bororos.com.br

