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Documentos e Procedimentos para ingresso de crianças e jovens no 

Grupo Escoteiro PIO XII 

 

 A partir da informação (outros membros, mídia, ou redes sociais, o candidato e seus pais 

devem providenciar); 

 Solicitar na sede do Grupo ou baixar no site 

http://www.escoteirosmuriae.com.br/quero_ser_escoteiro.html os documentos (Ficha de 

Registro e Ficha Médica); 

 Realizar o seu correto preenchimento e anexar os documentos abaixo: 

o Xérox da Carteira de Vacinação 

o Xérox da Certidão de Nascimento ou (RG e CPF) 

o Xérox de um Comprovante de Residência 

o 1 Foto 3 x 4 Recente 

o Documentos dos Pais ou Responsável (RG e CPF) 

 De posse dos formulários, dirigir aos sábados à sede do Grupo Escoteiro PIO XII pela 

manhã para realizar pré-cadastro do membro na Secretaria; 

 A partir deste procedimento as crianças e ou jovens podem assistir até quatro reuniões 

internas para o fim de ambientação; 

 A partir da 5ª reunião os pais devem efetivar o registro do jovem de acordo com a tabela 

vigente a época; 

 Realizar o pagamento da anuidade do grupo (atualmente R$240,00 que deverá ser 

parcelada sem juros no cartão de credito ou débito) 

 Adquirir a camisa de malha para atividades e o primeiro livro de progressão – R$ 50,00 

 A aquisição da vestimenta escoteira por encomenda com pagamento antecipado na 

secretaria do grupo ou diretamente na Loja Escoteira Nacional – no site 

www.lojanacional.com.br (aproximadamente 2 meses após a inscrição). 

 Acompanhamento pelos pais das atividades do grupo e de seu filho (a) é fundamental, 

portanto participe das reuniões de pais sempre que solicitado; 

 Crianças e Jovens que os pais atuarem como voluntários nas atividades do Grupo terão 

preferência na inscrição. 


