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Caros irmãos escutas, Chefes de Alcateia
Aproxima-se o dia do patrono – S. Francisco - que se comemorará no próximo
dia 4 de outubro, e não poderíamos deixar passar esta data tão especial sem
propor um desafio para ser realizado com os vossos lobitos.
Este ano, à semelhança do ano passado, vimos propor-vos um desafio,
denominado “És um lobito de S. Francisco de Assis?” no qual terão de
completar seis desafios.
Ao longo dos seis desafios pedíamos a cada um vós que ajudem os vossos
lobitos a enquadrar cada desafio na vida de S. Francisco, sem esta vossa
ajuda, esta dinâmica não passará de um conjunto de atividades sem uma
fundamentação.
Quando concluírem os desafios deverão enviar o resultado final (desafio 6)
para o nosso e-mail (lobitos@escutismo.pt), de modo a podermos selecionar
três noticias que irão surgir na revista Flor de Lis.
Todos os bandos/alcateias participantes que demonstrem no desafio 6 que
completaram todos os restantes, receberão a insígnia da atividade para
colocarem na vara de bando/alcateia.

Despedimo-nos com uma canhota amiga e votos de um feliz dia de S.
Francisco.
“Onde há amor e sabedoria não há medo nem ignorância” - São Francisco de
Assis

A Secretária Nacional Pedagógica
Raquel Kritinas

3.º

1.º
Conheces o ABC do corpo
humano?
Então forma o a palavra
“Paz” com o teu bando/
alcateia.

4.º
Faz um “quantos queres”
e escreve por trás de cada número uma ação
que demonstre um sentimento por um amigo
(exemplo: “abraçar um
amigo”)

2.º
Procura uma associação
de ajuda animal da tua
zona e pergunta o que
precisam, para que possam fazer uma recolha e
depois uma doação dos
bens angariados.

Cria uma frase, quadra
ou poema sobre o tema
“alegria” e coloca no
vosso canto.

6.º

Não Esquecer!
 Deves fazer os desafios em bando ou alcateia;

Escreve uma noticia a
contar como foi fazer os
6 desafios e envia-nos.

 Realiza os desafios
entre o dia 4 de outubro e o dia 5 de novembro;

As três melhores noticias
serão publicadas na ReConstrói uma Cruz de S.
vista Flor de Lis.
Francisco e coloca-a no
vosso cantinho de oração.

 Sempre que terminares um desafio, o guia
de bando/alcateia
deve validar o desafio
(assinar e colocar a
data);

5.º

 Envia a “notícia” para
lobitos@escutismo.pt.

