
 

 

 
Circular: 02/1516 
 
Data: 05-10-2015 
 
Assunto: JOTA/JOTI 2015  
 

Caros Pais e Encarregados de Educação,
 
No fim-de-semana de 16 e 18
19.º JOTI (Jamboree On The Internet). Trata
escuteiros à escala global. 
 
A actividade decorrerá entre as 
sendo que as quatro secções 
NOTA: No dia 16, devido à hora tardia a que será aberta oficialmente a actividade a nível 
mundial, apenas devem comparecer 
Exploradores apenas devem co
 
Os elementos devem comparecer devidamente 
partilhar (sabado 17) e cantina
ainda trazer saco-cama, colchonete
 

A actividade terá o custo de 
18 e todo o material inerente a actividade em si
A inscrição e pagamento é feita na secção.
 
Neste fim-de-semana, além de o Agrupamento 740 participar n
31 anos de existência. Assim, convidamos todos os pais e encarregados de educação a vir 
comemorar a data com os seus filhos e e
lugar pelas 21h45. 
 
Os Chefes de Secção e respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar 
esclarecimentos adicionais a quem necessitar.
 
Contamos com a presença de todos.
 
Saudações Escutistas. 
 
 
 
 
 
Pel´a Direcção do Agrupamento
 
 
      _Claudia Braga______ 
(Secretária de Agrupamento)

 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 

6 e 18 de Outubro decorrerá o 58.º JOTA (Jamboree On The Air) e o 
(Jamboree On The Internet). Trata-se de uma actividade de comunicação entre 

A actividade decorrerá entre as 22h de sexta-feira, dia 16, e as 10h de domingo
quatro secções pernoitarão na sede de dia 17 para dia 18

, devido à hora tardia a que será aberta oficialmente a actividade a nível 
mundial, apenas devem comparecer Pioneiros, Caminheiros e Dirigentes

as devem comparecer no dia seguinte, dia 17, pelas 9h.

Os elementos devem comparecer devidamente uniformizados, trazer 
cantina completa (para o Jantar e P.Almoço).

colchonete e o restante material necessário à pernoita. 

A actividade terá o custo de 5,00 Eur e inclui o jantar de dia 17 e o p
e todo o material inerente a actividade em si.  

A inscrição e pagamento é feita na secção. 

semana, além de o Agrupamento 740 participar no Jamboree, celebrará os seus 
anos de existência. Assim, convidamos todos os pais e encarregados de educação a vir 

comemorar a data com os seus filhos e educandos assistindo ao fogo-

Os Chefes de Secção e respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar 
os adicionais a quem necessitar. 

Contamos com a presença de todos. 
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