
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE REGIONAL: ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 

Agir: transformar o mundo com audácia  

 

DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 

• Assinalar a abertura do Ano Escutista com diversas actividades 
desenvolvidas em bando;  

• Proporcionar momentos de boa disposição entre os escuteiros. 
 
 
   LOCAL: 

         Meadela 

 

   DATA: 

          16 de outubro de 2021 

 

  OBJETIVOS: 

• Promover o uso da imaginação e da criatividade através de ateliês. 

• Pôr em prática conhecimentos de habilidade manual e destreza; 

• Desenvolver entre os participantes um espírito de unidade e serviço 

através do método do jogo. 

• Despertar para a consciência ecológia. 

 
 

 CONTEÚDOS: 

• Participaçar num circuito com várias provas/tarefas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

DIRIGENTES RESPONSÁVEIS 

• Maria da Conceição Nobre Tiago (Agrupamento Meadela) 

• Rui Mesquita Rodrigues de Matos (Agrupamento Meadela) 

• Jorge Samuel Ferreira Gomes (Agrupamento Meadela) 

• José Luís Ferreira Gomes (Agrupamento Meadela) 

 

PARTICIPANTES 

• Lobitos e Patas tenras da Iª. Secção. 
 

  MATERIAL INDIVIDUAL (obrigatório): 

 
   MATERIAL POR BANDO: 

 
  PROGRAMA: 

09:15h – Início das Atividades    

12:30 –   Almoço 

13:30  - Reinício das atividades 

16:45 – Desfile  

17:00 – Cerimónia de encerramento 

• Almoço e lanches;
• Agasalho/impermeável, boné;
• Farda de campo;
• Seis tampas iguais (garrafas de plástico);

• uma folha de cartolina de cor branca;

• 2 metros de corda de cisal de 2 fios;

• um rolo de fita de papel;

• Tesoura, lápis de cor, marcadores, cola;

• Duas facas  para fruta;
• Coletes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá a todos! 

Mais um ano escutista está a chegar ao fim e outro está prestes a começar! 

A Abertura Regional do Ano Escutista 2021/2022 marcará um novo início, feliz!  

O Escutismo surgiu em 1907, pela mão de Robert 

Stephenson Smith Baden-Powel,  mais conhecido 

por BP, homem de chapéu de quatro dobras com 

um bigode branco. Mais tarde, o sacerdote jesuíta 

Jacques Sevin encontrou-se com  BP  e inspirado 

pelo método escutista, transportou-o para a 

realidade católica a partir dos principios do 

Evangelho. Destacou a prática da Boa Ação   

presente no método escutista, como um  serviço cristão. 

Padre Jacques Sevin, para além de ser responsável pelo Escutismo Católico também 

foi  um dos fundadores  da Congregação  da Santa Cruz de Jerusalém. Ele encorajava 

os jovens/escuteiros a não terem medo de  seguirem Cristo.  

A Cruz de Jerusalém  foi escolhida  como símbolo para o Ano Escutista 

de 2021-2022. 

Lembra-nos  que, tal como os cruzados, precisamos de Agir e preparar 

o dia de amanhã. 

 

Patas tenras e lobitos,tendo como inspiração Jacques Sevin, queremos contar contigo 

mais uma vez para Agir e provocar uma mudança positiva ao longo deste ano. 

 

Canhotas 
                                                        A Equipa de Animação 

 




