1. Definição da Actividade
Esta actividade regional, para a II secção, pretende destacar os ideais
do explorador, que vive com o seu espirito jovem, intrépido e
irreverente. O explorador é um aventureiro, que parte à descoberta
da sua cultura, da natureza e de si próprio! Sente um apelo! tem sede
de encontrar o seu rumo! De criar uma aliança para com a vida…

2. Data
29 e 30 de abril de 2017 (Regime de Acampamento)

3. Local
Padornelo, Paredes de Coura

4. Dirigentes Responsáveis:
Patrícia Rodrigues; Micael Miranda; Liliana Silva; João Abreu;

5. Particpantes:
Exploradores, Noviços e aspirantes à II Secção;

6. Objetivos da Actividade


Proporcionar aos jovens um momento divertido, cheio de novas experiencias e
aventuras;



Usufruir da vida em campo, como forma de crescimento e aprendizagem;



Dar a conhecer os costumes e a própria Vila de Paredes de Coura;



Desenvolver entre os jovens um espírito de patrulha através do método do jogo

7. Conteúdos da Atividade


Programa Educativo do CNE;



Orientação;



Pioneirismo;



Campismo;



Socorrismo;



Comunicação;



Mística e Simbologia;
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8. Material
No que diz respeito ao material necessário deveis ter em atenção os seguintes aspetos:


Material de campismo (tenda por patrulha; fogão por agrupamento; petromax ou led,
lanterna, lona, etc, etc );



Material para cozinhar em campo por agrupamento;

Ver Grelha de sugestão:


1 patrulha – 1 cozinha



2 patrulhas – 1 cozinha



3 patrulhas – 1 cozinha



4 patrulhas – 2 cozinhas (uma por cada duas patrulhas)



5 patrulhas – 2 cozinhas (uma para duas patrulhas e uma para três patrulhas)



6 patrulhas – 2 cozinhas (uma por cada três patrulhas)



Material (cizal) para executar uma construção obrigatória por
agrupamento (cozinha) e de acordo com a tabela acima,
podes levar até 10 varas por patrulha para fazeres a
construção, esta cozinha será só para apoio do fogão.
Queremos que uses a tua imaginação….



Varas de escuteiro (pelo menos 10 varas por patrulha para construções);



Dois coletes refletores por patrulha;



Escalimetro ou régua de coordenadas e bússola por patrulha



Mala de primeiros socorros por patrulha;

9. Vestuário


Dois coletes refletores por patrulha;



Farda de Campo



Agasalho quente para a noite



Podem usar calça de ganga ou de fato de treino à noite.

10. Alimentação
Sábado (a cargo de cada agrupamento ou elemento)


Lanche da manhã e tarde e almoço volante



Jantar: a ser confecionado por agrupamento em campo e conforme tabela acima:
“Massa à Escuteiro”.

Domingo


Pequeno Almoço: entregue pela equipa de atividades: Leite, pão e manteiga.



Almoço: febras com Arroz: A carne é dada pela equipa de atividades



Lanche da manhã e tarde: Dado pela equipa de atividades.



NOTA: Obrigatório a utilização de pelo menos um legume. (exp:
ervilhas, grão, feijão…). Na confeção das refeições as patrulhas
têm de contar com o seu dirigente.

Kibbo, um escuteiro como tu.

Olá amigos,
Como sabem, Baden-Powell criou em 1907 o escutismo que todos nós vivemos. Ao reunir
aqueles vinte jovens para um acampamento na ilha de Brownsea, B.P. de certo nunca
pensou que os seus princípios se iriam transformar no estilo de vida que verificamos por
todo o mundo! A nossa missão é educar jovens para um crescimento saudável, onde a vida
em campo potencia o espírito de grupo, a capacitação de valores e das nossas capacidades
individuais. Através de um sistema de valores, que se refletem na nossa lei e promessa,
estabelecemos as regras pelas quais orientamos a nossa vida, uma vida em comunidade,
uma vida de partilha e respeito por nós próprios e o próximo.
Estes ideais são hoje inspiradores para mais de 70.000 escuteiros em Portugal e mais
de 40 milhões por este mundo fora…mas foram também uma inspiração ao longo da
história!
O Escuteiro, é capaz de saber apreciar as pequenas coisas da vida e encontrar a felicidade.
Hoje em dia, estamos habituados a ter uma vida facilitada, temos sempre à nossa disposição
as tecnologias e as ferramentas que nos ajudam nas tarefas diárias e até nos permitem
passar o tempo de uma forma isolada.
Tal como todos vós, o Kibbo é um jovem que adora as tecnologias, os jogos e as novidades
que o faz sonhar e viajar sem sair do seu próprio quarto.
Nos muitos convívios de família, sempre ouviu os seus avós recordarem, de forma emocionada, as suas origens, as tradições que haviam na aldeia onde nasceram, as brincadeiras e
os jogos que faziam naquele tempo já longínquo.

Todas estas recordações deixou o Kibbo
muito curioso:

É com esta vontade de descobrir que o
Kibbo e a sua Patrulha vao partir nesta
aventura de descoberta, de jogo e de
convívio

escutista

num

cenário

rural.

Juntos vamos descobrir que a vida tem
muito para nos oferecer, muito para além
do conforto do nosso lar e das coisas
banais dos nossos dias.
Kibbo “Um escuteiro como tu” terá lugar na freguesia de Padornelo, em Paredes de
Coura. Rodeados de uma linda paisagem, bem no interior do Distrito de Viana do Castelo,
encontraremos neste espaço as culturas, os artifícios e a alegria de “uma terra inquieta,
aventureira, corajosa, com variedade cultural (…)” perfeito para esta primeira grande
aventura.

