Dia de
Baden-Powell

Caminha
18 de Fevereiro, 2017

1. DEFINIÇÃO DA ACTIVIDADE


Esta Atividade Regional pretende celebrar o dia de Baden-Powell, fundador mundial do
movimento Escutista. Neste dia reunimos todas as Expedições da Região na Vila de
Caminha e queremos tornar este, num dia especial, cheio de alegria, diversão e boas
práticas escutistas.



18 de Fevereiro de 2017

2. DATA

3. LOCAL


Caminha

4. PARTICIPANTES
4.1.

DIRIGENTES RESPONSÁVEIS



Patrícia Rodrigues



Micael Miranda



Liliana Silva



João Abreu





4.2.

PARTICIPANTES

 Exploradores, Noviços e Aspirantes à II Secção. 




5. OBJECTIVOS DA ACTIVIDADE





Comemorar o dia de Baden-Powell, Fundador mundial do Movimento Escutista;

Sensibilizar os participantes para a importância do Programa Educativo do CNE;

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

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


6. CONTEÚDOS DA ACTIVIDADE














Programa Educativo C.N.E.; 

Orientação; 

Pioneirismo; 

Mística e Simbologia; 

Progresso; 

Lei, Promessa e Princípios; 

Homenagear Baden-Powell, fundador do Movimento Escutista Mundial. 

7. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ACTIVIDADE

Por Patrulha:


2 copos de iogurte vazios (de colher)



5 metros de Corda de Fio Norte (cordel dos chouriços)



1 apito



Material de escrita



1 mica plástica A4



Bandeirola de Patrulha



1 carica por cada elemento da Patrulha

Individual:


Mochila com almoço volante, lanche da manhã e da tarde, garrafa de água;



Impermeável se o dia estiver de chuva;



Farda de Campo.

Caros

Exploradores!
Olá Rapazes e Raparigas.
Como estão?
Prontos para mais uma atividade?
Claro que sim!
Os exploradores estão sempre prontos para novas
aventuras.
Pois bem, para esta atividade vão precisar de levar
convosco todos estes materiais que estão indicados nas
página anterior.
Com a vossa presença e com todos os materiais que vos
peço vão, certamente, ajudar-me a tornar este dia
ainda mais especial… sabem do que é que eu estou a
falar, não sabem?
Pois é, vamos comemorar o meu aniversário com
alguns dos meus jogos favoritos e tarefas que vão
relembrar as minhas viagens a África e muitas das
aventuras aí vividas.
Espero por todos vós na vila de Caminha no próximo
dia 18 de Fevereiro.
Até lá, uma forte canhota e não se esqueçam que “vale a
pena ser bom, mas o melhor é fazer o bem.

