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1. DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 
 



 

 

A Abertura em força, do Ano Escutista para os Pioneiros, pretende-se que seja um novo ponto de 
partida para a aplicação e aprendizagem de novas técnicas, bem como de vivência das práticas 
escutistas, com as energias reforçadas e com a vontade de um novo recomeço, após este interregno de 
atividades em pleno. 

 

2. DATA 
 

 16 de outubro de 2021 
 
 

3. LOCAL 
 

 Meadela 
 

 

4 - PARTICIPANTES 
 

4.1 DIRIGENTES RESPONSÁVEIS 

 .............................................................. Adelino Aires 

 .............................................................. Carlos Gomes 
 .............................................................. Miguel Caridade 

 .............................................................. Patrícia Gonçalves 

 .............................................................. Dirigentes das Comunidades 

 
 

4.2 PARTICIPANTES 
 

 Pioneiros, noviços e aspirantes à III Secção; 
 
 
 

5- OBJECTIVOS DA ACTIVIDADE 

 Comemorar a abertuta do Ano Escutista; 

 Promover novos ensinamentos/ técnicas escutistas; 

 Promover o progresso pessoal  

 Desenvolver entre os participantes a vontade de quererem AGIR , com dinamismo, com 
audácia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. CONTEÚDOS DA ACTIVIDADE 

 Pe Jaques Sevin – Agir – Criar de forma audaz 
 Orientação e Topografia  
 Kahoot- Sobre a Vida do Padre Jaques Sevin e  Cruz de Jerusalém 

 Socorrismo 

 Exercício Físico e Saúde 

 Pioneirismo 
 

7. MATERIAL NECESSÁRIO por EQUIPA 

 1 caneta de acetato 

 1 Cruz de Jerusalém (criada nos moldes/ tamanho que a equipa pretender, mas que seja 
transportada e reconhecida por todos durante a caminhada do dia) 

 2 Coletes refletores por equipa; 
 Bandeirola de equipa; 
 Farmácia; 
 Material de orientação (esquadro de coordenadas e bússola) 
 Material de Escrita (canetas e papel) 
 Aplicação (maps / locus map free) para navegação ficheiros GPX/ KMLZ 

 Atlier:  
- 2 folhas de serra de ferro, 1lima p madeira (não grosa), 1 folha de lixa grão 100, canivete 
suiço 

 

8. MATERIAL NECESSÁRIO INDIVIDUAL 

 Uniforme de campo 

 Impermeável (caso haja previsão de chuva) 
 Bordão individual 
 Almoço volante 

 1 t´shirt branca (totalmente) 
 

9. ENQUADRAMENTO 

 
Tu Pioneiro, à semelhança da vida do Padre Jaques Sevin, um dos fundadores do Escutismo Católico, que 

deve ser uma inspiração para todos os jovens. Ao “recomeçar” o Escutismo, depois de uma longa privação, 

devemos encarar este desafio como uma forma de recomeçarmos novamente as vivências, as experiências e 

os valores que nele são transmitidos, de uma forma ainda mais calorosa e vigorosa. 

Com o mote “Agir – Transformar o mundo com audácia”, também nós podemos aproveitar esta transformação 

no mundo, sentida por todos nós para, de uma forma ainda mais enérgica, fazermos a diferença perante a 

sociedade, com gestos, com ações, com Vida! 

Com a Cruz de Jerusalém presente, demonstraremos perante a Comunidade da Meadela e seus visitantes, a 

nossa diferença, a diferença que um Escuteiro pode fazer no Mundo! 


