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Abertura do Ano Escutista 2020 / 2021 

Saudações escutistas Caminheiro(a)! 

- Lê com muita atenção. 

Nesta Abertura do Ano Escutista infelizmente não vamos poder estar fisicamente todos juntos face ao 

distanciamento social a que esta pandemia nos está a obrigar, mas isso não significa que não possas estar junto da tua 

Tribo, seja ao ar livre ou no teu Albergue, em contacto de uma forma responsável com teus irmãos escutas. 

Este é de facto o primeiro desafio que te apresentamos: o regresso ao ativo. 

Motiva também os teus irmãos Caminheiros ao desconfinamento, pois sendo tu um(a) jovem adulto(a) 

facilmente percebes que está na hora de regressares, e o movimento escuta precisa de ti. 

Mas mesmo que o teu Agrupamento ainda se encontre em confinamento, acreditamos que é também hora 

de este dar o passo seguinte, e esta atividade em particular pode ser o mote para isso mesmo. 

Acreditamos que é possível de alguma forma celebrar o reinício das atividades, proporcionando uma Abertura 

do Ano Escutista fora do comum, mas igualmente desafiante, respeitando as normas da DGS em vigor, bem como as 

recomendações emanadas pelo CNE até ao momento sobre o Escutismo em tempo de Covid, que podes encontrar em 

http://www.escutismoemcasa.pt/ . 

Apelamos para que durante toda a atividade faças sempre uso dos teus equipamentos de proteção individual, 

salvaguardando desta forma a tua segurança, mas também a dos outros. 

O jogo que te vamos proporcionar irá apelar ao uso de muita criatividade, pelo que a tua equipa / tribo terá 

de encontrar as soluções mais engraçadas, ou até bizarras, para superar muitos dos desafios que iremos apresentar. 

Neste jogo a capacidade de improviso pode ser chave para o sucesso e irá certamente proporcionar inúmeros 

momentos de grande diversão. 

Todos os membros do teu Clã estão convidados a participar, inclusivamente a tua própria Chefia. 

Ao longo do jogo poderás sentir a necessidade de realizar muitos dos desafios fora do teu Albergue (o que até 

recomendamos face á situação epidemiológica em que vivemos), procurando assim as melhores respostas ou 

realizando quaisquer tarefas junto da tua comunidade, seja num jardim, na via pública, numa infraestrutura, num 

equipamento público ou até, quem sabe, na tua própria casa. 

O jogo irá ser extremamente dinâmico e por isso uma coordenação eficaz e eficiente de toda a Tribo poderá 

fazer toda a diferença, isto é, caberá à equipa decidir de que forma irá realizar as tarefas apresentadas. Algumas tarefas 
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podem eventualmente ser realizadas apenas por um membro da tribo, mas muitas outras vão ser realizadas de forma 

coletiva. A decisão é vossa. 

Não estão obrigados a realizar todas as tarefas apresentadas, podem escolher apenas aquelas que entendam 

ser as mais acessíveis à vossa capacidade. Contudo, a quantidade e a qualidade das respostas vão certamente fazer 

diferença. 

Vamos pontuar todos os desafios aos quais a tua tribo apresente resolução, valorizando a qualidade da 

performance, mas atenção, apenas vamos aceitar uma resposta por desafio, pelo que não irá ser possível substituir 

uma resposta submetida anteriormente. 

A Equipa Regional Pedagógica (ERP) estará em contacto permanente com a tua tribo, através de um canal de 

comunicação designado para o efeito, dando o devido feedback relativamente à execução de cada desafio, mas 

também mostrando as melhores performances das outras tribos para que nunca te sintas sozinho(a). 

Se em alguma tarefa fores convidado a organizar uma “street race” de trotinete, não fiques admirado. Ou até 

se te convidarem a realizar um sapateado à boa moda escutista, também é bom que estejas inspirado a entrar na 

onda… 

O que necessitas para entrar no jogo: 

• Inscrição no SIIE na Abertura do Ano Escutista 2020/2021; 

• Designação do Chefe responsável; 

• Uma equipa (Tribo) para jogar; 

• Uma ligação à internet; 

• Pelo menos 1 computador portátil; 

• Alguns smartphones para fazer fotos ou vídeos; 

• Muita criatividade. 

A ERP após término das inscrições irá contactar como todos os responsáveis por cada Tribo inscrita para 

proporcionar novas indicações e esclarecer todas as dúvidas existentes. 

Uma canhota amiga, 

A Equipa Regional Pedagógica da IV Secção 

“Um dos objetivos do Escutismo é proporcionar jogos e 

actividades de equipa que possam favorecer a saúde e a 

robustez do rapaz e ajudem a desenvolver o seu carácter” 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 
Aids to Scout mastership, edição da Fraternidade Mundial de 1944 


