
 

 



 

 

BOLETIM 01 
Informações Gerais 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

A Corrida de Orientação, ou simplesmente ORIENTAÇÃO é uma moderna 
modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É um 
desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle marcados no 
terreno, no menor tempo possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola. 

Cada praticante escolhe o seu ritmo em função dos desafios que determinou. 

A coordenação do Distrito Escoteiro da Região do Lagos uniu esforços com a 
Federação de Orientação do Estado do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil para 
trazer a Corrida de Orientação aos nossos associados. No dia do evento, com instrução 
de profissionais qualificados, os participantes terão treinamento e serão apresentados 
as técnicas da Corrida de Orientação. Para assim, colocar em prática o que 
aprenderam.  

O evento conta com apoio do INEA, Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo e 
Prolagos 

 

2. DATA E LOCAL 

Local: Morro do Miranda - Rodovia Gen. Bruno Martins, nº 2, Vila Industrial, Arraial do 
Cabo 

Data: 21 de agosto de 2022 

Horário: 14h às 18h. 

 

3. INSCRIÇÃO 

A participação é aberta a todos os associados com registro institucional ativo. Durante 
a atividade, os jovens serão divididos por equipes de 6 a 8 participantes. As equipes já 
podem estar formadas no ato da inscrição ou serem unidas no dia da atividade.  

As inscrições devem ser realizadas via formulário, para preencher clique aqui: 
https://forms.gle/GHcrnsmJ4x8Ep3Wg9 até o dia 14 de agosto de 2022 

O valor da cota de inscrição é: R$ 15,00 (quinze reais) 

O pagamento deve ser realizado para o PIX (Chave CPF): 973.860.577-68 em nome de 
Carlúcio de Azevedo Conceição Filho 

 

https://forms.gle/GHcrnsmJ4x8Ep3Wg9


 

O comprovante deve ser anexado no formulário acima ou enviado para o e-mail: 
aux.comunicacao@escoteirosrj.org.br 

Atenção! Sua inscrição só será confirmada após o envio do comprovante. 

 

4. PROGRAMA 

14h- Instrução com Marinha do Brasil e FORJ. 

15h- Corrida de Orientação Escoteira. 

Cada equipe pode ter no mínimo 6 integrantes e no máximo 8 integrantes. Os 
Escoteiros da Região Rio estão limitados em no máximo em 80 equipes. Ao atingir-se 
esse número, as inscrições serão encerradas.   

 

5. REFEIÇÕES 

As refeições são de responsabilidade dos participantes. Não terá distribuição de 
lanches ou bebidas. Hidrate-se! Não se esqueça de levar seu cantil ou garrafinha 
própria, não haverá copos plásticos, leve seu recipiente reutilizável.  

 

6. UNIFORME 

Orientamos que os participantes usem camisa de motivo escoteiro e lenço, em 
modelos esportivos que sejam leves para a corrida. Importante, usar calçado fechado, 
preferencialmente tênis. Indicamos também que usem e levem filtro solar e 
repelente.  

 

7. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

Os procedimentos não previstos serão, única e exclusivamente, analisados e 
decididos pela coordenação do evento, ou, durante o evento, pela coordenação da 
atividade. 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Havendo alguma dúvida sinalizar, via e-mail aux.comunicacao@escoteirosrj.org.br ou 
por pelo telefone 2533-9207, com identificação da solicitação, registro, nome e 
Unidade Escoteira.  

 


