
 

 
 

 

 

REGULAMENTO PARA USO DO CAMPO ESCOTEIRO GERALDO HUGO NUNES

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Considerando: 

 

“A Atividade ao Ar Livre é uma 
das características essenciais do 

Escotismo, e para cumprir sua 
finalidade educativa, deve 
observar a prática do respeito 

ao meio ambiente e das regras 
de campismo de mínimo 
impacto”. 

 

a) Reservas conforme Resolução da Diretoria Regional 02/22; disponível para 

download em: http://www.escoteirosrj.org.br/campo-escoteiro-mage/; 

b) A Lei deste Campo é a Lei Escoteira; 

 
A Diretoria Regional tem atribuição de zelar, manter e preservar o 

patrimônio da União dos Escoteiros do Brasil- Região do Rio de Janeiro, fazendo uso de 

suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

1º Ao chegar, identificar-se ao funcionário e em sua companhia, preencher o Termo 

de Verificação das instalações e equipamentos e devolver ao funcionário; 

2º Para caminhar pelo campo usar as trilhas, sem abrir ou utilizar atalhos; 

3º Alimentar os animais silvestres, pode causar-lhes doenças ou morte dolorosa; 

4º Evite produzir sons e estampidos, pois incomodam os vizinhos e causam dano aos animais 

silvestres; 

5º Recolher todo lixo que produzir ou encontrar, depositando nas lixeiras do campo, junto a 

estrada, do lado oposto ao pórtico de entrada;  

6º Pode-se cozinhar a lenha, mas fazer fogueira, só na Clareira do Fogo de Conselho;  

7º As pioneirias serão desmontadas, os bambus arrumados no depósito de bambu, e os restos de 

sisal colocados no lixo;  

8º Evitar cavar o solo. Qualquer buraco resultante da montagem de campo deve ser 

criteriosamente tapado, ao final do acampamento;  

9º Restos de comida serão jogados no lixo; 

10º Manter limpos os tanques (lavatórios) usados para lavar panelas e utensílios, deixando os 

ralos livres de quais resíduos, após o seu uso;   

 

http://www.escoteirosrj.org.br/chale-escoteiro-itatiaia/;


 

 
 

 

 

11º Manter os banheiros limpos e organizados. Não jogar papel higiênico, absorventes ou outros 

objetos dentro dos vasos sanitários. Lugar de lixo é na lixeira;  

12º Poupe água; ajude a cuidar do planeta, ele é a sua casa;  

13º Não pichar pedras, árvores ou qualquer estrutura do Campo Escoteiro; 

14º Ao sair, leve apenas boas lembranças e fotografias como recordação.  

 

 

 


