ATIVIDADE REGIONALUma viagem, uma visão…com Maria, somos um.
Enquadramento:
Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, onde os participantes terão
oportunidade de participar numa caçada onde os Lobitos poderão descobrir as
maravilhas da Natureza que lhes permitem viver alegres, verdadeiros, atentos,
asseados, obedientes, amigos de todos, dispostos a imitar o Menino Jesus.

Local:
Paredes de Coura

Data:
29 e 30 de abril de 2017

Objetivos:
- Propocionar oportunidades educativas no progresso de cada participante
- Propocionar aos elementos atividades em contacto com a Natureza
- Aumentar a habilidade corporal e manual, através da realização de jogos e atividades
manuais.

Conteúdos:
Interagir com as personagens como Hathi, Racxa, Balú e Àquêlà para participar numa
caçada com jogos e ateliers.

Participantes:
Lobitos e Patas Tenras.

Informações específicas
A atividade realizar-se-á em regime de acantonamento. Cada agrupamento será
responsável pela alimentação dos seus elementos. É pedido um dirigente por bando
mais um dirigente, por Alcateia, para confecionar as várias refeições.
Os lobitos deverão participar na missa devidamente uniformizados.
Material necessário por bando:
2 coletes reflectores
Material de escrita ( 3 tesouras afiadas )

Ementa.
Sábado 29 de abril:

Almoço a cargo de cada Agrupamento/bando.
Jantar: massa com carne. Fruta

Domingo 30 de abril: Almoço: arroz com rojões. Fruta

Início da atividade:
Local: Nossa Senhora da Pena.
Nesse local serão feitas as inscrições dos Lobitos, das 9h às 9h30.
Os lobitos acompanhados com o dirigente, deslocar-se-ao a pé desde do local das
inscrições até ao local de pernoite, Escola Secundária de Paredes de Coura.
O outro dirigente ficará responsável por levar todo o material, inclusivo as mochilas dos
lobitos, para a Escola Secundária.

Programa:
Posteriemente será dado a conhecer.

ALAII !!
Olá lobitos,
Preparados para mais uma grande caçada?
Aposto que sim.
A vida dos Lobitos é vivida no covil e na selva ,
tendo como modelo os lobos, símbolos de
liberdade e de responsabilidade.
Os lobos são animais astutos, atentos, corajosos
e caçadores, vivendo na Natureza, e ao ar livre.
A vida dos Lobitos também é assim, em contacto
com a natureza e com a aventura, prezando muito
a amizade e a fraternidade. Podemos até dizer, que deste convívio nascem muitas
vezes novas amizades com a força e a vontade de querer transformar o mundo e
tornarem-se melhores, tal como o fizeram os Beatos Francisco e Jacinta à cem anos
atrás .
“ Ser Lobito é cumprir – da melhor vontade – aquilo que prometeu procurando
sempre imitar o exemplo do Menino Jesus. Assim, estão desafiados a ser bons e
amigos de todos, praticando diariamente uma boa-ação.”
Estais todos convidados a embarcar nesta viagem, até à vila de Paredes de Coura,
onde todos juntos poderemos viver mais uma vez a alegria de ser lobitos.

Atreva-te a vir! Leva boa disposição e vontade de aprender.

A Equipa de Animação

