
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE REGIONAL: ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 

 
“ VIVER  COM MARIA” 

 
Viver em amor 

 

 
DEFINIÇÃO DA ACTIVIDADE: 

 

Assinalar a abertura do Ano Escutista com diversas actividades desenvolvidas 

em bando.  

Proporcionar momentos de boa disposição entre os escuteiros. 

Pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do ano. 

 

     LOCAL: 

         Vila Nova de Anha 

     DATA: 

          14 de outubro 

    OBJETIVOS: 

            Propocionar oportunidades educativas no progresso de cada 

participante 

          Aumentar entre os participantes  espírito de tolerância e solidariedade 

através do método do jogo. 

     CONTEÚDOS 

             Interagir com as personagens como  Hathi, Racxa, Balú e  Àquêlà para 

participar numa caçada com jogos e ateliers. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL POR BANDO: 

Material de escrita; 

1 caneta para tecido; 

2 coletes reflectores; 

Camisola manga curta (branca) do tamanho do guia, com o desenho da 

Abertura “ Viver com Maria” na parte da frente; 

3 metros de fio sisal;  

1 bordão. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL: 

Almoço e lanches; 

Agasalho/impermeável; 

Farda de campo; 

Boné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Olá lobitos, 

Aqui estamos nós mais uma vez. Lembram-se  de Maugli, aquele 

menino que, com a sua simplicidade, a sua coragem e a sua força 

de viver e de amar iluminou todos os que que o rodeavam. Foi 

criado na floresta, longe da sua espécie, no meio dos animais. Mas, 

à medida que o tempo passava, foi ganhando cada vez mais as 

características dos que o acolheram, brincando com todos eles, 

defendendo-os quando precisaram, pois eles tornaram-se o seu 

povo, o seu grupo, a sua família. Tornou-se respeitado e 

respeitador de todos e de tudo.Foi amado e  soube amar, tal como  

Maria Nossa Senhora, mãe de Jesus e mãe de todos os escuteiros. 

 Hoje, somos chamados, mais uma vez, a agir.  

 Anda daí, mostrar a todos  que és um Lobito que cumpre a Lei, as 

Máximas  e por isso fizeste a Promessa de Lobitos porque  

prometeste “ Ser amigo de Jesus amando os outros”. 

 

         

        A Equipa de Animação  

 

 

 

  


