
Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis

Comunicado 04

São Paulo, 23 de Abril de 2016.

Prezados pais, 

Seguem também informações sobre nosso primeiro acampamento, que será 
na próxima semana: Sairemos na sexta-feira, 29 de Abril, às 19h00. 
Vamos de ônibus fretado. O local é a Chácara Ouro Verde, em Juquitiba. 
Sairemos de lá na volta no domingo, 1º de Maio, às 18h30. O horário 
previsto para chegada à escola no domingo é 20h00.

É importante que aqueles que ainda não
entregaram a autorização com firma reconhecida

levem-na na sexta-feira.

Aqueles que desejarem nos visitar no sábado, podem encontrar o mapa no 
endereço de internet a seguir (funciona em celular): 
http://clubetamoios.com.br/acampamento

Segue também o mapa fornecido pelo sítio:

Na página ao lado segue uma lista do que cada desbravador deve levar ao 
acampamento. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.

Elcio
11-99687-0038
elcio@elcio.com.br  

Lista de itens para levar ao acampamento
ITENS ESSENCIAIS

□ Bom humor

□ Cantil ou squeeze para água 

□ Filtro solar

□ Repelente de insetos

□ Sacos e sacolas plásticas (para lixo e
para guardar roupas e calçados 
sujos)

□ Bíblia

□ Caderno e caneta

MATERIAL DE HIGIENE

□ Shampoo

□ Sabonete

□ Desodorante

□ Pasta de dente

□ Escova de dente

□ Papel higiênico

□ Toalha de banho

□ Pente ou escova de cabelos

□ Absorventes (para as meninas, se 
necessário)

□ Elásticos de cabelo (para as 
meninas, se necessário)

ROUPAS (INCLUI A QUE VOCÊ VAI VESTINDO)

□ Camisetas (uma por dia, mais uma 
de mangas compridas e uma para a 
volta)

□ Calcinha e sutiã ou cueca (uma por 
dia, mais uma para a volta)

□ Meia (dois pares por dia)

□ Calça (jeans ou de um tecido 
resistente e que dê liberdade de 
movimentos.)

□ Uma calça sobressalente

□ Bermuda

□ Maiô/biquíni ou sunga

□ Casaco. Prefira um impermeável.

□ Blusa de frio

□ Chinelo

□ Tênis (confortável para atividades)

□ Calçado sobressalente

□ Boné ou chapéu (protege do calor, 
faz sombra e também impede que, 
à noite, se perca calor pela cabeça).

□ Um lençol

□ Roupa para dormir

□ Cobertor ou saco de dormir

OPCIONAIS

□ Touca

□ Máquina fotográfica (o clube não se 
responsabiliza)

□ Binóculo ou luneta

□ Óculos de sol, de preferência com 
armação de plástico

□ Bússola

NÃO LEVAR
. Mau humor
. Faca, canivete, fósforo, isqueiro

. Bolacha, salgadinho, bala, chiclete, 
doces, etc.

http://clubetamoios.com.br/acampamento

