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ABERT URA DO ANO ESCUTISTA 2021 /2022  
1 6  d e  o u t u b r o  d e  2 0 2 1  

 

1.DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 

Esta atividade marca o regresso às atividades regionais presenciais onde pretendemos celebrar o início 

do novo ano escutista 2021/2022, um ano onde a esperança de regresso à normalidade cresce, um ano 

recheado de atividades e aventuras quer a nível dos agrupamentos, quer a nível regional. 

Neste dia reunimos todas as Expedições da Região na Meadela, Viana do Castelo, associando-nos à 

celebração dos 50 anos do agrupamento, querendo tornar este, num dia especial, cheio de alegria, 

diversão e boas práticas escutistas 
 

2.DATA 

16 de outubro de 2021 
 

3.LOCAL 

Meadela, Viana do Castelo 

(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 2021/2022; 

• 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 

Após a cerimónia de abertura, as patrulhas irão realizar um jogo de cidade, pondo em prática 

conhecimentos de orientação bem como outras técnicas escutistas. As patrulhas irão andar de forma 

autónoma durante todo o dia pelo que o material necessário para a atividade terá de estar na posse da 

patrulha durante toda a atividade. 

O telemóvel / máquina fotográfica pedido para a atividade terá de permitir a visualização das fotografias 

tiradas ao longo do dia). É necessário 1 telemóvel por patrulha, mas poderão ser utilizados vários 

telemóveis ao longo da atividade para gestão da bateria. 

Os dirigentes e candidatos a dirigentes irão estar a auxiliar a equipa regional pelo que também deverão 

estar autónomos dos seus elementos, mesmo para o almoço. 
 

8.MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE: 

Por Patrulha: 

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

• Material de Orientação: Bussola, régua, transferidor, … 

• Máquina fotográfica / telemóvel para tirar fotografias (essencial para a realização da 

atividade) 

• Power bank (opcional) 

• Bandeirola de Patrulha (Guia de Patrulha) + 1 bordão 

• 2 Coletes refletores 

• Farmácia de Patrulha 
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Por Explorador / Dirigente: 

• Mochila pequena com almoço volante, lanche da manhã / tarde e água 

• Impermeável (se chover) 

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

9.OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Dúvidas / Esclarecimentos: 

o exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

o 925 805 053 (David Fernandes) 

 

 

Reunião com as equipas de animação das expedições 

30 de setembro de 2021 (quinta-feira), às 21h30 

Centro de Formação Escutista - Darque, Viana do Castelo 


