
 

 

● exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

ABERT URA DO ANO ESCUTISTA 2020 /2021  
1 0  d e  o u t u b r o  d e  2 0 2 0  

 

1.DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 

Num ano diferente do habitual e num enquadramento especial do escutismo, não podíamos deixar de 

celebrar o novo ano escutista com a habitual atividade regional. Pretendemos celebrar o início de um ano 

escutista em que esperamos regressar às atividades estando todos juntos, culminando no ACAREG. 

Excecionalmento, este ano não juntaremos todas as expedições no mesmo local, mas esperamos estar 

todos ligados e celebrar esta grande atividade em conjunto. 

Cada patrulha realizará as atividades no seu agrupamento, nunca esquecendo o cumprimentos das 

normas do regresso às atividades. Desafiamos-te a participar nesta abertura diferente mas que, por ser 

diferente, será ainda mais especial. 
 

2.DATA 

10 de outubro de 2020 
 

3.LOCAL 

No agrupamento, em conjunto com a tua patrulha, de preferência ao ar livre, cumprindo todas as regras 

da DGS, realçando o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos e o distanciamento social. 
 

4.DIRIGENTES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE DA IIª SECÇÃO: 

• David Fernandes 

• David Frutuoso 

• Francisca Lomba 

• Martinho Baganha 

• Sónia Prego 
 

5.PARTICIPANTES 

Exploradores, Noviços, Aspirantes, Dirigentes e Candidatos a Dirigente a trabalhar na IIª Secção 
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6.OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

• Celebrar o início do ano escutista 2020/2021; 

• Promover o desconfinamento seguro dos agrupamentos e das expedições; 

• Proporcionar aos Exploradores da Região um dia divertido, com novas experiências e 

aprendizagens; 

• Promover o progresso pessoal; 

• Fortalecer o Espírito de Patrulha, superar as dificuldades ao longo da atividade e desenvolver 

mecanismos de proximidade entre os participantes através do método do jogo, mantendo o 

distanciamento social. 
 

7.CONTEÚDOS DA ATIVIDADE 

No dia da atividade, às 09h convidamos as patrulhas a assistir à Cerimónia de Abertura que será 

transmitida nas plataformas digitais. 

Após a cerimónia de abertura, a Equipa Regional irá lançar vários desafios para realizar em patrulha 

durante o período da manhã. Vamos pedir as mais variadas tarefas das quais queremos que nos façam 

chegar fotogradias da sua execução e resultado final. 

A parte da manhã terá início após o final da cerimónia da abertura e terminará as 12h30, hora limite para 

envio das fotografias. 

Às 14h00 serão enviados os desafios do período da tarde e a hora limite para o envio das fotografias será 

às 17h00. 

Após o término das atividades convidamos as patrulhas a assistir à Cerimónia de Encerramento que será 

igualmente transmitida nas plataforma digitais. 

As atividades da manhã e da tarde serão enviadas para o “Whatsapp” do dirigente que acompanhará cada 

patrulha no dia da atividade pelo que na inscrição devem garantir que o número está correto. Nos dias 

anteriores à atividade e após termos a listagem de inscrições, a Equipa Regional enviará uma mensagem 

aos contactos disponibilizados para garantir que no dia da atividade temos contacto com os dirigentes. 

Caso haja algum dirigente que não tenha “Whatsapp” deverá informar a Equipa Regional para o email ou 

telemóvel disponibilizado no ponto 9 para arranjarmos uma alternativa de comunicação. As fotografias 

das provas deverão também ser enviadas pelo “Whatsapp” que recebeu os desafios. 
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8.MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE: (por patrulha) 

(a partilha dos objetos só poderá ser feita se forem desinfetados entre cada utilizador) 

• Material de Escrita: Caneta, lápis, caderno, tesoura, … 

• Material para pintura - tem de incluir obrigatoriamente a côr amarela (lápis de cor, 

canetas de feltro, lápis de cera, …) 

• Máquina fotográfica / telemóvel para tirar fotografias 

• Palitos de espetada 

• Fio norte 

• 2 cartolinas (estas cartolinas são independentes da cartolina necessária para a dinâmica 

lançada para o agrupamento) 

• 2 Coletes refletores 

• Bandeirola de Patrulha 

• Farmácia de Patrulha 

• Impermeável (se chover) 

• Uniforme de Campo (T-Shirt / Polo Escutista). 

• Telemóvel com internet e “Whatsapp” para o dirigente acompanhante da patrulha 
 

9.OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Dúvidas / Esclarecimentos: 

o exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

o 925 805 053 (David Fernandes) 


