
Clube de Desbravadores Tamoios
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Comunicado 05

São Paulo, 21 de Maio de 2015.

Prezados pais,  está chegando o grande dia!

Serão quatro dias muito especiais, uma oportunidade que nenhum 
desbravador deve perder. Atenção para os detalhes importantes:

1. O horário de retorno previsto para domingo: saída do Campori a
partir das 16h. Como será final de feriado prolongado, devemos 
chegar por volta das 20h.

2. Os pais poderão visitar o Campori, se desejarem, no sábado dia 
28, das 6h às 22h. O Campori fica em São Roque, em frente à 
Clínica Adventista Vida Natural. Para obter um mapa de como 
chegar, acesse http://clubetamoios.com.br/mapa. 

3. Se você pretende almoçar conosco no sábado, será muito bem-
vindo. Por favor, avise com antecedência para que possamos 
providenciar alimentação.

4. Se seu filho está tomando algum medicamento, por favor 
nos avise. Os dias lá são cheios de atividades e precisaremos 
lembrá-lo do horário do remédio.

O local de acampamento não tem sinal de celular constante. Se você tentar 
falar conosco e não conseguir, deixe recado. Nós ouvimos e retornamos os 
recados duas vezes por dia.

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

□ Lanterna (com pilha sobressalente)

□ Capa de chuva

□ 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

□ Prato de plástico ou metal

□ Copo de plástico ou metal

□ Colher e garfo

MATERIAL DE HIGIENE

□ Shampoo (um tubinho de filme 
fotográfico é o suficiente)

□ Sabonete

□ Desodorante

□ Pasta de dente

□ Escova de dente

□ Papel higiênico

□ Toalha de banho (de preferência 
uma que seque rápido)

□ Pente ou escova de cabelos 
(pequena para economizar espaço 
na mochila)

□ Absorventes (para as meninas, se 
necessário)

□ Elásticos de cabelo (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

□ Touca

□ 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

□ 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.

XV Campori da Paulistana
Quinta-feira, 26 de Maio

Saída: 08h00


