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Vila Velha/ES, 18 de dezembro de 2012 

 

CIRCULAR                         __                           N.º 098/12 

 

ENCONTROS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS  
 
Comunicamos aos pastores e igrejas que no mês de Janeiro de 2013, haverá no 

Maanaim de Domingos Martins-ES, Encontros Especiais para Crianças de 05 a 10 anos, 

Adolescentes e Jovens conforme programação abaixo:  

 
DATA DO 
EVENTO 

CLASSE 
PARTICIPANTE 

ÁREA 
CONVOCADA 

QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTES 

14 a 16/01 Jovens Grande Vitória 2000 

17 a 19/01 Jovens Interior do ES 2000 

21 a 23/01 Adolescente Terra Vermelha 
400 Adolescentes mais os 
responsáveis. 

24 a 26/01  Adolescente Itacibá 
400 Adolescentes mais os 
responsáveis. 

28 a 30/01 Crianças 
Andorinhas e 
Contorno 

400 Crianças mais os 
responsáveis. 

31/01 a 02/02 Crianças 
Laranjeiras e 
Carapina 

400 Crianças mais os 
responsáveis. 

 

 
INSCRIÇÕES  

As inscrições dos participantes acima de 15 anos e acompanhantes serão feitas através 

do portal do PES, pelo responsável de inscrição da igreja/área como nos seminários.  

O USO DO CRACHÁ PELOS PARTICIPANTES É NECESSÁRIO E OBRIGATÓRIO 

DURANTE TODA A PERMANÊNCIA NO MAANAIM E “NÃO SERÁ DISPENSADO”. 

As inscrições e autorizações para Crianças e Adolescentes, serão realizadas pelo 

representante do PES em reuniões realizadas nas áreas convocadas. 

Somente participarão dos eventos as Crianças, Adolescentes e Jovens devidamente 

inscritos e integrados a igreja, sem convites a visitantes. 

As Crianças e Adolescentes estarão isentas do pagamento da taxa de inscrição. Para os 

seus responsáveis/acompanhantes o valor da taxa será de R$ 5,00 e para os Jovens o valor 

será de R$ 20,00.   

O prazo das inscrições para o Evento dos Jovens é do dia 17/12/2012 a 07/01/2013 e as 

inscrições para este evento serão interrompidas assim que atingir o quantitativo limite 

de 2000 participantes. 
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Para os Eventos de Crianças e Adolescentes as inscrições e autorizações serão feitas 

em reuniões com as áreas convocadas, em dia a ser definido pelo representante do PES, 

sendo que a data para conclusão destas inscrições e autorizações será até o dia 15/01/2013.  

 
EVENTO 

O Maanaim estará preparado para receber os participantes a partir das 16:00h do dia 

anterior ao evento e terá inicio às 08:00h da data programada, com o término às 09:00h do 

terceiro dia do evento. 

Os participantes deverão permanecer no Maanaim até o final do evento em que foram 

inscritos, retornando após o seu término. 

Para cada Criança e Adolescente deverá haver um responsável/acompanhante.  

Os materiais de uso pessoal como: roupa de cama, banho e higiene ficarão na 

responsabilidade de cada participante, como nos seminários. 

 

TRANSPORTE 

No evento dos jovens o deslocamento até o Maanaim será como nos seminários, 

priorizando o transporte coletivo ou veículo próprio com carona solidária, a fim de evitar 

excesso de veículos em circulação. TODO TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO DE 

MANEIRA LEGAL, SEGURA E RESPONSÁVEL. 

Para o evento das crianças e adolescentes será priorizado o uso de ônibus e o 

transporte será fornecido gratuitamente pelo PES e toda logística de transporte para este 

evento será definida pelo representante do PES junto às áreas convocadas. 

 

Outras particularidades referentes ao Encontro de Crianças e Adolescentes serão 

tratadas em reuniões que serão realizadas com as áreas convocadas. 

 

 

Atenciosamente,  

Comissão Organizadora do Evento. 
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