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SUMMIT LIGHTHOUSE DO BRASIL 
 

Memorando para Jovens, Pais e/ou Responsáveis 
Retiro Nacional de Jovens (de 13 a 17 anos) 

 
Paty do Alferes/RJ, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2014. 

 
Bem-vindos ao 6º Retiro dos Adolescentes 

 
 
INSCRIÇÃO: até 15 de janeiro 2014, favor completar, assinar e postar os 

seis formulários abaixo para: Sheyla Jarmouch Brito - Rua Gaspar, 28 – 

Apartamento 207 - Pilares - Cep: 20750-080, Rio de janeiro – RJ.  

Precisamos ter esses formulários em mãos para a participação do jovem 

neste evento. 

 
Fax ou e-mails não serão aceitos, pois serão necessárias assinaturas.  
 

 

1. FORMULÁRIO A: Formulário de Inscrição e Pagamento; 

2. FORMULÁRIO B: Termo de Compromisso;   
3. FORMULÁRIO C: Formulário de Informação Médica (1 Formulário 

por Jovem); 
4. FORMULÁRIO D: Ass. de Direitos Autorais/ Utilização de 

Fotos/Gravações. 
5. FORMULÁRIO E: Declaração de Reconhecimento de Risco;  
6. FORMULÁRIO F: Compromisso do Retiro Jovem (1 Formulário por 

Jovem) É importante que o Jovem leia e assine. Pais, sugerimos 
que também leiam o Compromisso, Formulário E, onde o Jovem 
deve assinar. É de nossa experiência que quando o jovem faz essa 
escolha, ele está pronto para se comprometer a ficar lá e 
respeitar o clima do Retiro. 

7. FORMULÁRIO G: Objetos úteis no retiro – (Importante para 
quando estiver arrumando as malas). 

 
 

Perguntas? Entre em contato com Sheyla J. Brito endereço de e-mail  

sjarmouch@terra.com.br ou ligue para nós (21) 8118 7863/(21) 2595 8203. 
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FORMULÁRIO A – Retiro de Jovens 

                                 Informação do Jovem 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

   

 
 
 

 

 
 

Nomes do Pai _________________________________________Nº de GdC*__________ 

Número da Identidade/CPF:_________________________________________________ 

Nome da Mãe ________________________________________ Nº de GdC __________ 

Número da Identidade/CPF:__________________________________________________ 

Endereço (Se diferente do end.do Jovem acima)___________________________________ 

Cidade/Estado/Cep: ________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Contato: Dia (Se diferente do jovem) ______________________Noite_______________ 

Celular___________ 

*Número de Guardião da Chama. 

 
 

Pai Substituto/Guardiães Temporários 
(Atenção: os pais devem preencher e assinar esta parte) 

 
Vários jovens chegam com a família ou amigos e ficam sob a custódia de voluntários da igreja 

antes e/ou depois do Retiro. Por favor, forneça o nome da pessoa que além dos pais/responsável 

legal está autorizada a buscar o jovem. 

Se eu não estiver presente, eu, (pai/responsável legal do jovem acima 

listado)_________________________________________________________________, 

autorizo expressamente  ______________________________________ (nome do Guardião 

Nome do Jovem: ____________________________________ Idade__________ M __ F___  

Número da Identidade/CPF:_____________________________________________________ 

Data de nascimento ____________________ Série (até Dezembro de 2012) ___________ 

E-mail do jovem __________________________________________ 

Endereço_______________________________________________________________________

Cidade/Estado/CEP:___________________________Contato: Dia_____________________ 

Noite _______________________ 

Tamanho da camiseta (círculo) Jovem: P   M   G   Adulto   P   M   G   GG    
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Temporário) para agir como um substituto durante o Retiro Nacional de Jovens e nos dias 

imediatamente antes e/ou depois, enquanto o jovem estiver sobre a custódia de um voluntário da 

igreja. Assinando a esse documento eu garanto que conversei com o indivíduo listado 

acima e ele (a) aceitou esta responsabilidade. 

 
 
_______________________________________________________                 
(Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável Legal) 

 

 

Informação de Viagem do Jovem   

Chegada 
� Os pais trarão o jovem ao local de saída no Rio de Janeiro. 
� O jovem será trazido por um adulto autorizado até o local de saída no Rio de Janeiro. 
� O jovem chegará ao local de saída no Rio de Janeiro sozinho.  
� O jovem precisa ser pego no aeroporto do Rio de Janeiro (qual: _________________) 
� Companhia Aérea _____________ Vôo nº ____________ Data __________ 

             Hora de Chegada _________________ 
 

� Outro ____________________________________________________________ 

 

Volta 
� Os pais o pegarão no local de chegada no Rio de Janeiro 
� Um adulto autorizado o pegará  
� O jovem precisa ser levado ao aeroporto no Rio de Janeiro (qual: _____)  

Companhia Aérea: __________ Nº do vôo _________ Data _________ 

Hora da Partida ________ 

� Outro ____________________________________________________________ 
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Informação de Pagamento 

Investimento para o 6º Retiro Nacional de Jovens Adolescentes - 2014 
 

Individual: 
 
�  R$ 600,00 à vista com vencimento até 30/09/2013. 
 

�  R$ 630,00 após 30/09 à vista  

ou parcelas iguais e sem juros até: 

 

� 2x R$ 315,00 (1º vencimento até 30/11) 

� 3x R$ 210,00 (1º vencimento até 30/10) 

� 4x R$ 158,00 (1º vencimento até 30/09) 

� 5x R$ 126,00 (1º vencimento até 30/08) 

 

 

Família (válido somente para irmãos). Valor por pessoa: 
 
�  R$ 580,00 à vista com vencimento até 30/09/2013. 
 

�  R$ 600,00 após 30/09 à vista  

ou parcelas iguais e sem juros até: 

 

� 2x R$ 300,00 (1º vencimento até 30/11) 

� 3x R$ 200,00 (1º vencimento até 30/10) 

� 4x R$ 150,00 (1º vencimento até 30/09) 

� 5x R$ 120,00 (1º vencimento até 30/08) 

 

IMPORTANTE 

1. Após 30/12/2013 as inscrições são individuais e só poderão ser pagas em uma única 

parcela no valor de R$ 650,00 com vencimento até 15/01/2014; 

2. Os pagamentos à vista ou parcelados deverão ser pagos com cheque (s) nominal (is) 

e cruzado (s) à Sheyla Jarmouch Brito e enviado (s) junto (s) com os formulários de 

inscrição; 

3. Pedidos de cancelamento de inscrição, com respectiva devolução dos valores pagos*, 

deverão ser feitos até 30/11/2013. Após esta data não haverá devolução de valores. 

*dedução de 10% referente a taxa administrativa. 



Página 1 de 2 
 

FORMULÁRIO B – Autorização de Tratamento Médico e 

Termo de Compromisso 
 

Retiro Nacional de Jovens 
 

Paty de Alferes/RJ, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2014.   
 

(Este formulário também abrange quaisquer dias antes ou depois do retiro em que os jovens 

podem estar sob a custódia de familiares, membros da Igreja ou voluntários.) 

Igreja Universal e Triunfante do Brasil será “Igreja do Brasil” 

Summit Lighthouse do Brasil será “SLB” 

 

 
Autorização e permissão para Tratamento de um Menor 

 
 O abaixo-assinado pai ou responsável legal do menor ___________________________, 

por este meio autorizo a Igreja do Brasil/SLB, seus funcionários, mentores, voluntários e 

agentes autorizados a agirem como meu agente para permitir qualquer exame diagnóstico de 

raio-x, anestesia, tratamento médico ou cirúrgico e cuidados hospitalares para o citado menor 

sob a supervisão geral ou especial e sob a responsabilidade de um médico licenciado, ou 

permitir exame de raio-x, anestesia, tratamento dentário ou cirurgia e cuidados hospitalares para 

o citado menor, por um dentista licenciado.   

 É compreendido que esta autorização é dada antes de quaisquer diagnósticos, tratamento 

ou hospitalização específica serem requisitados, mas é concedida para dar autoridade e poder 

aos nossos agentes acima citados, para permitirem todo e qualquer procedimento de 

diagnóstico, tratamento ou hospitalização que os profissionais acima citados possam julgar 

aplicáveis no exercício do seu melhor julgamento. Tal permissão somente está autorizada em 

uma situação de emergência em que os pais ou responsáveis não possam ser consultados a 

tempo porque uma ação imediata é necessária; ou quando foi tentado e não conseguido o 

contato com os pais ou responsáveis a tempo de cuidar da situação de emergência. Os pais ou 

responsáveis compreendem que o posto de saúde mais próximo fica no centro de Paty de 

Alferes, a aproximadamente 4,5 Km do local e o Hospital Municipal está a 15 Km  do local do 

Retiro, em Miguel Pereira. Os pais ou responsáveis também compreendem que são responsáveis 

por todas as despesas médicas do menor que possam acontecer durante a sua participação no 

Retiro de Jovens.  

 Esta autorização permanecerá efetiva enquanto o citado menor estiver sob os 

cuidados da Igreja do Brasil/SLB, seus funcionários, mentores, voluntários, instrutores e 

outros agentes autorizados, a menos que seja feita uma revogação por escrito da dita 

autorização pelo citado (s) agente (s).  
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Termo de Compromisso 
 
 

 Por meio deste instrumento, certifico que sou o pai/mãe ou responsável legal do menor 

acima citado, ou autorizei um advogado a agir como tal, e que dou meu pleno consentimento e 

permissão para o menor participar de todas as atividades recreativas e educacionais (que podem 

incluir saídas de campo, caminhadas na mata, banho de cachoeira, acampamento, andar de 

barco) durante o Programa de Treinamento de Mentores e/ou Retiro de Jovens. Concordo que os 

líderes do retiro e da Igreja do Brasil/SLB não são responsáveis por quaisquer danos ou 

ferimentos na criança, dentro ou fora dos locais do Retiro, em veículos alugados ou outros 

decorrentes de acidentes involuntários, e declaro que o jovem em questão está apto a participar 

das atividades citadas. 

 

____________________________________________________________________ 

Nome completo do Pai/Responsável Legal (letra de forma) 
 
 
__________________________________________            __          ____________ 
Nome completo do Pai/Responsável Legal (assinatura)                            Data 
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FORMULÁRIO C – Informação Médica do Retiro de Jovens 
 

Retiro Nacional de Jovens 
 

Paty de Alferes/RJ, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2014.  

 

 
Contato de Emergência 
 

Nome ________________________________________ Relacionamento____________ 

Endereço________________________________________________________________ 

Cidade/Estado/CEP: ______________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________  

Fone: Dia: _____________________Noite:__________________Cel.: _____________ 

 
Informação 

Seguro/Plano de Saúde: Sim _____Não_____ (trazer a carteira do plano/seguro saúde) 

Nome do Plano de Saúde: __________________________________________ 

Nº Grupo/Tipo do Plano ___________________________________________ 
Data da última vacina antitetânica: ________________ 
 
 
Condições Médicas 

É sua responsabilidade informar a Igreja do Brasil/SLB de quaisquer condições médicas que 

você tenha, tanto neste formulário quanto na inscrição para o programa. A informação será 

mantida confidencial e usada somente para conferir assistência adequada, se necessário.   

  
1. Você usa: Lentes de contato/óculos________Aparelho auditivo____________ 
  
2. Você tem asma? _________ Medicação específica__________________ 

 
3. Você tem algum problema de coração?  __________ Descreva suas limitações, 

medicação e história:  

 

 

   

 4. Você tem alguma deficiência física ou limitações que possam ser um problema 

neste programa? Se afirmativo, por favor, descreva a deficiência, limitação e história: 

(se necessário, utilize o verso da folha). 
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5. Você está usando alguma medicação? _______.  Se afirmativo, indique a 

medicação específica e dose, condição prescrita e quaisquer interações negativas 

conhecidas de remédios/drogas:  

 

  

 

6. Há alguma outra condição que precisamos estar cientes que possa colocar em risco, 

alterar ou de alguma forma limitar sua capacidade de participar dos nossos programas? 

Por favor, descreva em detalhe: (se necessário, utilize o verso da folha). 

 

 

  

7. Você tem alergia a algo, conforme lista abaixo?  Caso positivo, por favor, diga a 

reação específica a cada uma, grau de sensibilidade (10 para alergia fatal/mortal e 1 

para alergia suave) e o alérgeno específico:  

1) Medicação (p.ex. penicilina, aspirina)  

2) Picadas de inseto (p.ex. vespa, abelha)  

3) Alimentos (p.ex. amendoim, chocolate) 

4.) Plantas        

5) Outros 

  

Você tem a medicação que usa para reações alérgicas (p.ex. EpiPen, Benadryl)? 

Caso positivo, qual você usa?  

 

  

***Nota: (Se você tiver reações alérgicas anafiláticas, solicitamos que você traga 

medicação para contê-la apropriadamente – p.ex.. EpiPen ou AnaKit). 
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Permissão e Assinatura dos Pais 

(Requisitado para menores e adolescentes, mesmo para maiores de 18 anos que 

tem a cobertura médica pelo plano de saúde dos pais) 

 

 Por este instrumento dou permissão para o candidato participar do Retiro de Jovens e/ou 

Programa de Treinamento de Monitores da Igreja do Brasil/SLB. Também dou permissão para 

anestesia, operação, hospitalização de emergência ou outro tratamento que possa tornar-se 

necessário, e para monitorar o candidato no uso das medicações prescritas.  

 Compreendo que as atividades proporcionadas por esse retiro possam ser física e 

mentalmente vigorosas, em uma região de mata um pouco retirada das instalações urbanas. As 

atividades podem incluir, mas não estão limitadas a: caminhadas, escaladas não-técnicas de 

montanha, natação ou canoagem em um lago, atividades de construção em equipe, eventos de 

desafios e aprendizagem de habilidade de sobrevivência na mata. Outras atividades menos 

vigorosas podem incluir artes e artesanato, drama, treinamento de liderança, discussão grupal e 

atividades espirituais. Também dou permissão para o pessoal/funcionários transportar o 

candidato para e de qualquer atividade ao ar livre.  

 Nas situações em que a saúde, o bem-estar ou a segurança do candidato ou outros 

participantes o exigirem, dou permissão para o staff do local (acampamento, pousada) examinar 

os pertences pessoais do candidato, com ele presente.  

 Também compreendo que, para a saúde e segurança de todos os participantes, os 

profissionais médicos precisam estar cientes das condições listadas neste formulário médico, e 

que falhar em revelar informação essencial pode resultar em sério dano ao candidato e colegas 

participantes.  

 Compreendo que se o candidato participa nas atividades do retiro com uma condição ou 

ferimento pré-existente que não é indicada neste formulário médico e deva subseqüentemente 

deixar o retiro/acampamento por causa dessa condição, vou arcar com todos os custos 

necessários para o retorno do participante a mim.  

 A informação dada acima é uma declaração completa e acurada dos fatores físicos e 

psicológicos que possam afetar a participação do candidato no Retiro de Jovens e/ou Programa 

de Treinamento de Monitores da Igreja do Brasil/SLB . Estou ciente que falhar em revelar tal 

informação pode resultar em sério dano ao candidato e colegas participantes, recaindo sobre mim 

toda responsabilidade se qualquer informação relevante não for revelada. Estou ciente de que a 

informação neste formulário médico será mantida confidencial, a menos que o candidate 

necessite de atenção médica durante ou como resultado do curso/retiro. 



Página 4 de 4 
 

 Por isso, verifico que revisei completamente este formulário e não encontrei nenhum 

problema físico ou psicológico ou condições médicas que não tenham sido colocadas ou que 

sejam proibitivas à participação do candidate no retiro. 

 Concordo em notificar o staff do Retiro de Jovens e/ou Programa de Treinamento de 

Monitores da Igreja do Brasil/SLB se houver qualquer modificação na situação de saúde do 

candidate antes de iniciar o retiro. 

 Compreendo que durante a participação do candidato no retiro ele/ela será exposto (a) a 

riscos acima do normal e que embora a Igreja do Brasil/SLB tenha tomado precauções para 

proporcionar equipamento e instrutores qualificados para as atividades, é impossível para a Igreja 

do Brasil/SLB garantir absoluta segurança. Compreendo que o candidato será responsável por 

seu próprio comportamento no Retiro de Jovens e/ou Programa de Treinamento de Monitores.  

 Concordo em assumir a responsabilidade pelos riscos que estão envolvidos relativos a 

quaisquer acidentes, ferimentos ou danos, a menos que sejam devidos a total negligência por 

parte da Igreja do Brasil/SLB. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Nome Completo do Pai/Responsável Legal (letra de forma) 
 
 
 
__________________________________________            _     ____________ 
Nome Completo do Pai/Responsável Legal (assinatura)                            
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FORMULÁRIO D – Indicação de Copyright e 

Licença para Fotografias e Gravações 
 

Retiro Nacional de Jovens 
 

Paty de Alferes/RJ, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2014.   
 
Igreja Universal e Triunfante do Brasil será “Igreja do Brasil” 

Summit Lighthouse do Brasil será “SLB” 

 

Por este instrumento, dou à Igreja do Brasil/SLB, suas subsidiárias, filiadas, 

organizações relacionadas, sucessoras e cessionárias, e a qualquer pessoa atuando sob sua 

autoridade incondicional, permissão para publicar, distribuir, enviar por broadcast, televisionar, 

promover, licenciar, vender e utilizar o copyright para propósitos promocionais religiosos, 

educacionais, comerciais e correlatos, quaisquer fotografias, videotape, faixa de filme, filme 

cinematográfico ou gravação de som produzido diretamente pela Igreja do Brasil/SLB ou sob 

seu patrocínio, que possam incluir a imagem ou a forma e/ou vozes do (a) (s) meu (a) (s) filho 

(a) (s) menores.  

 Além disso, dou à Igreja do Brasil/SLB, autoridade para incluir o uso do material acima 

com ou sem o nome dos citados menores e com mudanças ou adições ou subtrações, com ou 

sem cópia, da forma que seja apropriada para a Igreja do Brasil/SLB.  

Por este instrumento, dou permissão e isenção ilimitada à Igreja do Brasil/SLB de 

quaisquer reclamações, exigências ou causas de ação, incluindo, sem limitação a quaisquer 

reivindicações por invasão de privacidade no que se refere à produção, distribuição, venda e/ou 

uso dos materiais acima descritos.  

Reconheço que a Igreja do Brasil/SLB está obtendo essa Indicação e Permissão em 

conformidade com a legislação nacional sobre os direitos autorais e a legislação, tratados e 

convenções internacionais dos direitos autorais (copyright).  

 
 

Menor:________________________________________________________________ 
  (Em letra de forma, por favor) 

 

____________________________________________________________________ 

Nome Completo do Pai/Responsável Legal (letra de forma) 
 
__________________________________________             _______________ 
Nome Completo do Pai/Responsável Legal (assinatura)                            
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FORMULÁRIO E – Declaração de Reconhecimento de Risco 
 

Retiro Nacional de Jovens 
 

Paty de Alferes/RJ, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2014.   

 

Igreja Universal e Triunfante do Brasil será “Igreja do Brasil” 

Summit Lighthouse do Brasil será “SLB” 

 

Esta Isenção é realizada em__________________ de 201__(data), por 

(responsável)________________________________em prol de (jovem) 

_____________________________________________, a respeito do comparecimento do 

Participante no Retiro de Jovens que acontece em Paty de Alferes/RJ, no período de 21 a 24 de 

janeiro de 2013.  

 

SEÇÃO UM - RECONHECIMENTO E ASSUNÇÃO DE RISCOS 

 

 O abaixo assinado reconhece que o Retiro de Jovens acontece em uma área verde 

relativamente longe do convívio urbano na Região Serrana. As condições do local podem 

incluir, mas não estão limitadas a condições perigosas de trilhas, de estradas, queda de pedras ou 

árvores, correnteza de rios ou riachos e condições climáticas desfavoráveis. Essa lista não está 

completa e outros riscos desconhecidos ou imprevisíveis podem sobrevir e ocasionar ferimentos 

sérios ou morte.  

 Como as atividades proporcionadas no Retiro de Jovens ocorrem nessa área remota, 

longe de postos de saúde e outros recursos da civilização, até mesmo pequenos ferimentos 

podem se tornar difíceis de lidar. O abaixo firmado reconhece que a participação no Retiro de 

Jovens depende da participação na aula de procedimentos de segurança e a adesão as regras 

específicas sobre itens de uso pessoal. 

O abaixo firmado assume total responsabilidade pelo risco de ferimentos corporais ou 

estragos na propriedade da pousada onde se realize o retiro.  

 

SEÇÃO DOIS - ISENÇÃO 

 

O abaixo firmado concorda em se responsabilizar por qualquer perda, desvantagem, 

dano ou custo que possam ocorrer devido à participação do abaixo firmado no Retiro de Jovens. 

E toma ciência de que a pousada é de estilo “Alojamento” não apresentando condições para 

guarda de valores.  
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SEÇÃO TRÊS - DO NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 

 

O abaixo firmado concorda ser de sua responsabilidade buscar o participante que por 

qualquer motivo infringir as normas de segurança e conduta. 

 

 

SEÇÃO QUATRO – ÂMBITO DA ISENÇÃO E DESOBRIGAÇÃO 

 

O abaixo firmado reconhece e concorda que a localização silvestre do retiro tem seus 

riscos inerentes. 

O abaixo firmado leu e assina voluntariamente essa Declaração de Reconhecimento de 

Risco, compreende seus termos e condições e teve a oportunidade de fazer perguntas e receber 

respostas sobre os itens que não compreendeu.   

 

 

 

___________________________________________ 

[Assinatura do Participante] 

 

 

 

 

___________________________________________ 

[Assinatura do pai ou responsável] 
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FORMULÁRIO F – Termo de Compromisso do Retiro dos Jovens 
 

Retiro Nacional de Jovens 

Paty de Alferes/RJ, 20, 21, 22 e 23 de janeiro de 2014. 

 

Eu, [inserir o nome completo] ____________________________________________ assumo o 
compromisso de fazer tudo que razoavelmente puder para fazer deste retiro uma grande 
experiência para mim e para todos os demais participantes.  

Eu farei isto mantendo uma atitude positiva em relação a todas as pessoas e eventos durante o 
retiro. 

Reconheço que os retiros representam uma grande oportunidade de fazer progressos espirituais, e 
eu farei tudo que puder para ajudar os outros e a mim mesmo nas nossas próprias sendas 
espirituais.  

Eu freqüentarei todas as atividades programadas e seções de instrução em que sou física e 
emocionalmente capaz. 

Manterei respeito em todas as atividades programadas e seções de instrução. Eu também 
respeitarei as crenças e idéias de todos, e respeitarei a equipe de organização, liderança, adultos e 
jovens, da mesma forma como eles me respeitarão.  

Concordo em seguir as diretrizes que iremos todos conjuntamente estabelecer em nossa primeira 
seção do retiro.  

Se tiver um problema ou divergência, tentarei resolver de forma positiva considerando os 
sentimentos alheios.  

Concordo em não ingerir álcool, usar drogas ou cigarro enquanto estiver no retiro. 

Durante todo o retiro, eu escolho focar no meu crescimento espiritual e nas minhas amizades 
espirituais, e não em relacionamentos exclusivos ou em namoros. 

Freqüentarei este retiro porque eu quero estar lá.  

Assinado com sinceridade (pelo Jovem) 

 ____________________________________________________________________ 

Nome completo do participante (letra de forma) 
 
 
__________________________________________            __          ____________ 
Nome completo do participante (assinatura)                           Data 
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FORMULÁRIO G – Objetos Úteis no Retiro 
 
 

Objetos úteis no Retiro de Verão:  

(Coloque etiqueta em todos os itens com nome) 

 

1.   Roupa de cama e banho 

1. Garrafa de Água /Cantil que você possa usar em caminhadas! 

2. Roupas confortáveis. 

3. Um casaco para o caso de queda de temperatura.   

4. Jaqueta para Chuva/Poncho 

5. Sapatos resistentes, próprios para caminhada, tênis ou botas (recomendável 2 pares) 

6. Chapéu 

7. Medicamentos prescritos em recipientes de doses diárias 

8. Óculos, lentes de contato, etc. 

9. Escova de dentes, sabonetes, shampoo, condicionadores, e artigos de toalete 

10. Bloqueador solar  

11. Repelente de Insetos  

 

Opcional: 

 

1. Instrumento Musical;  

2. Óculos de verão. 

 

Não traga 

 

1. Facas ou quaisquer armas 

2. Isqueiros ou fósforos 

3. Álcool, drogas não prescritas, cigarros, ou outras substâncias ilegais 

4. Fogos de artifício ou outros materiais explisivos ou inflamáveis 

5. Itens caros ou frágeis 

6. Roupas com estampas ou palavras ofensivas 

7. Roupas decotadas ou impróprias. 
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8. Sapatos plataforma, saltos altos, sandálias com tiras, ou outro calçado frágil ou 

perigoso.     

 

Documentos necessários 

 

1. Xerox da carteira de identidade. Caso não possua, xerox da identidade do responsável 

e cópia da certidão de nascimento. 

 

Considerações: 

 

1.  Se você tem necessidades dietéticas especiais ou é uma pessoa exigente para 

comer, traga alguns lanches nutricionais. 

2. Teremos atividades externas onde a roupa é um fator de segurança. Quando 

estiver caminhando ou participando de prova de orientação, você precisará de 

sapatos robustos e roupa apropriada que não impeça os movimentos e 

proporcione proteção adequada em relação aos elementos e ao ambiente. Você 

não será capaz de participar sem roupa apropriada. Da mesma forma, as roupas 

de banho devem permitir maiores mobilidades como shorts e maiôs. Trazer uma 

mochila para carregar água ou mudas de roupa é de grande conveniência. Não 

esquecer a carteira do Plano de Saúde e a Identidade ou Certidão de Nascimento 

Original.  

 

 


