
Clube de Desbravadores Tamoios
Americanópolis

Sexta-feira, 6 de março de 2015

Prezados pais,

O Clube de Desbravadores é uma organização
mundial patrocinada pela rede de escolas e igrejas
adventistas, presente em mais de 160 países, que
ajuda meninos e meninas de 10 a 15 anos de idade
no desenvolvimento de suas habilidades, sua auto-
estima e seu caráter.

Nossa sede local do Clube de Desbravadores,
chamada Tamoios, se reúne aos sábados à tarde, e
ocasionalmente aos domingos pela manhã. Entre as
nossas atividades estão: aulas e atividades práticas
(culinária, trabalhos manuais, nós, música,
informática, etc.), serviço à comunidade, exercícios
físicos, recreação e atividades de campo
(acampamentos, caminhadas, etc.)

Qualquer criança e adolescente, entre 10 e 15 anos,
pode participar do nosso clube, independente de
religião ou classe social.

Estamos com inscrições abertas! Nossa próxima
reunião é amanhã (7 de março) das 15h às 17h15. E
nossa primeira reunião de pais será no sábado, 21 de
março, às 15h.

Seu filho está convidado para a reunião de amanhã.
Se ele quiser trazer amigos, mesmo que não estudem
na escola adventista, serão muito bem-vindos!

Seguem na próxima página nosso calendário anual e
planejamento financeiro. Qualquer dúvida, vocês
podem entrar em contato conosco pelo e-mail 
elcio@elcio.com.br ou procurar pessoalmente
qualquer membro de nossa diretoria numa reunião.

Atenciosamente,
Elcio Ferreira / elcio@elcio.com.br 
Clube de Desbravadores Tamoios
www.clubetamoios.com.br 



Prezados pais, obrigado por confiar a nós seu
filho(a) durante algumas horas por semana. Vamos
trabalhar duro para que esse privilégio seja um
auxílio na formação dele(a)!

O Clube de Desbravadores está presente em mais
de 160 países, com mais de 90.000 sedes e  dois
milhões de participantes. Meninos e meninas de 10
a 15 anos, de diferentes classes sociais e religiões,
reúnem-se uma vez por semana para desenvolver
talentos, habilidades e o gosto pela natureza.

Vibram com atividades ao ar livre: acampamentos,
caminhadas, escaladas, matas e cavernas.
Aprendem disciplina pela ordem unida, e usam a
criatividade em artes manuais. Combatem o uso do
fumo, álcool e drogas. Trabalham em equipe
procurando ser úteis: prestam socorro em
calamidades e fazem campanhas comunitárias para
ajudar pessoas carentes. Em tudo procuram
desenvolver amor a Deus e à Pátria e fazer amigos!

Todo o trabalho no Clube de Desbravadores é feito
por voluntários. Apesar disso, participar de
acampamentos e excursões envolve despesas. Parte
dessas despesas é custeada por  doações de pessoas
que amam o Clube Tamoios e querem apoiar esse
trabalho, e outra parte vem da contribuição anual
feita pelos pais. Veja os valores para o ano de 2015:

Descrição Valor
Uniforme de Atividades R$40,00
Barracas R$80,00
Camiseta AP R$30,00
Inscrição Campori R$120,00
Transporte Campori R$75,00
Alimentação Campori R$80,00
Equipamentos R$10,00
Acampamentos R$90,00
Alimentação Acamp. 1 R$60,00
Papelaria/Insígnias R$45,00
Subtotal R$ 630,00
Doações (amigos do clube) R$ 230,00
Contribuição anual (pais) R$ 400,00

O valor da contribuição anual pode ser parcelado
em até 8 vezes de R$ 50,00, de março a outubro.
Como temos importantes gastos a fazer com
equipamentos, barracas e Campori, pedimos aos
pais que puderem fazer o acerto com antecedência
que nos ajudem. Caso você não tenha condições
de colaborar, mas gostaria que seu filho(a)
participasse mesmo assim, nos procure, temos um
programa para que vocês não fiquem fora.

O Clube Tamoios só existe graças aos voluntários
que doam seu tempo para que o clube funcione, e
há muitos amigos que nos apoiam através de
doações financeiras. Se você tem condições e o
desejo de ajudar mais crianças a ter a oportunidade
de participar do Clube Tamoios, tenha a certeza de
que faremos nosso melhor para que sua doação
mude a vida de uma criança. Faça uma doação.

Clube Tamoios
Agenda Anual 2015:

Data Evento
28/02 sáb Reunião e Inscrições
01/03 dom Reunião e Inscrições
07/03 sáb Reunião e Inscrições
14/03 sáb Reunião
21/03 sáb Reunião
22/03 dom Reunião
28/03 sáb Reunião Jardim Botânico 

Fase 1 Quem Sabe Prova
11/04 sáb Reunião
12/04 dom Excursão
18/04 sáb Reunião
19/04 dom Curso de Conselheiros 

(apenas diretoria)
25/04 sáb Reunião e Fase 2 Quem 

Sabe Prova
01 a 03/05 sex a dom Acampamento 1
09/05 sáb Reunião e Fase 3 do Quem

Sabe Prova
10/05 dom Reunião
16/05 sáb Reunião
17/05 dom Campori Online
30/05 sáb Reunião
04 a 07/06 qui a dom Campori
13/06 sáb Reunião
14/06 dom Excursão
20/06 sáb Reunião
04/07 sáb Reunião
05/07 dom Reunião
09 a 12/07 qui a dom Acampamento 2
26/07 dom Reunião
01/08 sáb Reunião
02/08 dom Desbravando Aventura
08/08 sáb Reunião
09/08 dom Desbravando Aventura
15/08 sáb Reunião
16/08 dom Desbravando Aventura
22/08 sáb Reunião
23/08 dom Desbravando Aventura
30/08 dom Desbravando Aventura
05/09 sáb Aniversário do Clube
06/09 dom Excursão
07/09 seg Desfile da Independência
12/09 sáb Reunião - Desbravadores 

em Louvor (Distrito)
19/09 sáb Reunião
03/10 sáb Desbravadores em Louvor

(Região)
04/10 dom Reunião
17/10 sáb Reunião
18/10 dom Reunião
31/10 a 2/11 sáb a seg Acampamento: Diretoria, 

Excursionista e Guia
07/11 sáb Reunião
14/11 sáb Reunião
20 a 22/11 sex a dom Acampamento 3
05/12 sáb Reunião de Encerramento
06/12 dom Congresso AP


