COMUNICADO 5 – MATERIAL IMPORTANTE

Nosso Mutcarioca está chegando! Lembre-se do material que deverá levar para aproveitar ao máximo nosso evento!
1.

KIT PAPINHA
O evento está com deliciosas surpresas para você. Mas, é muito importante que você não esqueça de levar prato,
talheres, copo ou caneca e pano de prato.
2.

CAFÉ DA MANHÃ COLETIVO
A recepção de sábado será marcada por um estonteante café da manhã coletivo! Portanto, é imprescindível que cada Clã
Pioneiro leve algum item para contribuir na refeição mais importante do dia. Pães, bolos, frios, sucos, achocolatados e salgados
são exemplos de itens para esse momento.

3. FESTA CARIOCA
A noite de sábado será inesquecível com a festa carioca. Temos convidados especiais e muito batuque. Além
de samba no pé, não esqueça de forma alguma de usar roupas características de uma noite carioca, ou, se quiser, sua
fantasia carnavalesca. Acessórios para enfeitar a festa também são bem-vindos.
4. CORREDOR CULTURAL
Domingo será um dia agitado! Leve seu cantil, protetor solar e boné, eles serão essenciais.
5. OFICINAS COLABORATIVAS
Tem um conhecimento bacana e quer repassar para outros jovens? Inscreva sua oficina no endereço
eletrônico: mutcarioca2017@gmail.com. Mande seu nome, ideia, número máximo de participantes, material
necessário e espere a confirmação. Todos os participantes de oficinas ganharão certificado de atividade
complementar para cursos/faculdade!
6. DOAÇÃO
É imprescindível a doação de, no mínimo, 2 kg de ração por Clã Pioneiro. As doações arrecadadas serão
entregues a ONG convidada que ajuda animais que vivem nas ruas.
7. DORMITÓRIOS
Todos participantes do Mutcarioca irão dormir em salas, espaços cedidos pelo Colégio Cenecista Capitão
Lemos Cunha. Portanto, não utilizaremos barracas. Mas não esqueça de seu isolante térmico e saco de dormir. E
ainda, as inscrições para participar do Mutcarioca vão até o dia 24 de Agosto. Ainda dá tempo de participar da maior
atividade regional do Ramo Pioneiro!

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 6, DETALHES DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO EVENTO.

