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Para expor o projeto científico ou de 
aeronáutica desenvolvido pelos 
jovens de seu grupo escoteiro, 

mande um email com as 
informações do projeto para 

aeromosquito@salgadofilho9df.com.br. 

Região Escoteira do Distrito Federal  
Grupo Escoteiro do Ar Salgado Filho - 9º DF 

XI Aeromosquito Show - Feira de Ciências e Aeronáutica 

Brasília-DF - 19 a 21 de Agosto de 2022 

BOLETIM 1  

Apresentação 

O Aeromosquito Show é uma iniciativa do Grupo Escoteiro do Ar Salgado Filho – 9º DF que visa 
divulgar o Movimento Escoteiro e estimular jovens a estudar, realizar pesquisas, buscar a 
ciência e educação. Pretende ainda estimular o interesse pela aeronáutica e aviação e se 
propõe a ser uma feira de ciências inserida em um acampamento escoteiro.  

 

Local do evento 

  
https://goo.gl/maps/LasuLz94Nt72 

Feira de ciências e aeronáutica 

Jogos, exposições e atividades científicas e 
de aeronáutica 
20 de agosto de 2022, sábado. 

- Jogos e exposições; 

- Experimentoteca escoteira; 

- Quadribol; 

- Foguetes de garrafa PET. 

 

 

Atividades com inscrição a parte: 

- Muro de escalada; 

- Tirolesa; 

- Estábulo de Pegasus (passeio com cavalo). 

 

Acampamento 

O Acampamento será realizado de 19 a 21/08, sendo exclusivo para integrantes do movimento 
escoteiro. O participante do acampamento, além das atividades da feira, participa das 
atividades noturnas como observação de estrelas, jogo noturno e fogo de conselho. A 
alimentação não está incluída na taxa de inscrição, devendo ser providenciada pelo grupo. 
Durante o acampamento será permitida a entrega de refeições prontas ou o seu preparo no 
local, no entanto, não será autorizado o acendimento de fogueiras, exceto o fogo de conselho.  

Revisto para inclusão de PIX 
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Inscrições e taxas 

Feira 
A visitação à feira durante o sábado é de livre acesso, e solicitamos a contribuição dos visitantes com a 
doação de 1 quilo de alimento não perecível. O acesso ao muro de escalada, tirolesa e cavalo são 
limitados aos tickets disponíveis com a organização. 
A inscrição pelo PAXTU, disponível para todos os ramos, compreende distintivo e planador pequeno. A 
aquisição da camiseta é opcional e alimentação não está incluída no valor da taxa. Inscrições no PAXTU, de 
06/07 a 01/08, com cópia do recibo de depósito ou PIX por grupo para aeromosquito@salgadofilho9df.com.br. 

Feira - Planador e distintivo - R$ 15,00 
Feira - Planador, distintivo e camiseta - R$ 45,00 
Visitação à feira – 1 quilo de alimento não perecível 

Acampamento 
A inscrição no acampamento estará disponível para membros juvenis a partir de 10 anos, acompanhados 
por escotistas responsáveis conforme as regras dos escoteiros do Brasil. Inclui distintivo e planador 
pequeno. A aquisição da camiseta é opcional e a alimentação não está incluída no valor da taxa. 
Inscrições no PAXTU, limitadas a 250 participantes, de 06/07 a 01/08, com cópia do recibo de depósito 
ou PIX por grupo para aeromosquito@salgadofilho9df.com.br. 

Acampamento - feira, planador e distintivo - R$ 35,00 
Acampamento - feira, planador, distintivo e camiseta - R$ 65,00 

 

Conta para depósito: 
 
 

PIX :  (Chave 05367507000606).  
Utilizar o campo “comentários” para informar quais são as inscrições pagas. 

 

           
                 Planador                                           camiseta                                            distintivo 
 

Agenda 

Acampamento:  19 a 21 de agosto de 2022, sexta, sábado e domingo. 
Feira: 20 de agosto de 2022, sábado, de 09:00Hs as 18:00Hs 
Inscrições para participação no Aeromosquito - acampamento, feira, 
exposição, recibo de depósito 

06/07  a   
01/08/2022 

Divulgação da programação final e mapa da feira 12/08/2022 

XI Aeromosquito Show 19 a 21/08/2022 
 

Banco: 756 Banco SICOOB 
Coop.: 4002-9 / SICOOB Judiciário 
Conta: 59.448-2 / Juventude e Infância em Movimento -JIM 
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