
Olá Exploradores, Moços e Dirigentes da IIª
secção,

A aventura começa em 3, 2 ...

Olá e bem-vindo à nova edição do Ecos da Coragem. 
Na última edição contamos-te como vai estar dividido o Prado da Coragem. 
Hoje ficas a conhecer a tua família, com quem vais partilhar esta aventura.

Em breve enviamos mais informações sobre as construções, os materiais a
levar e uns desafios sustentáveis... fica atento!

Prado da Coragem

4 Acampamentos: Norte, Sul, Este e Oeste. 
12 Tribos de Israel. 
Cada patrulha vai ter uma Família.

Hoje vamos dar-te a conhecer qual é a tua família, tribo e acampamento.

Clica aqui para saberes a qual pertences.

 

https://drive.google.com/file/d/1ZbYaX43MU4VZCkV3lJuFmMqKMBtGo1nh/view?usp=sharing&link_list=7650066


A tua mala de Primeiros Socorros está pronta? 
Sabe aqui o que deve conter!

Prepara os teus materiais de acampamento em condições de segurança. 
Sabe aqui como fazer!

Sabias que?

https://protecaocivil.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/17/2021/12/Ficha_6.pdf
https://protecaocivil.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/17/2021/12/Ficha_14_-_Materiais.pdf


Vamos ter no campo da IIª: 66 exploradores estrangeiros. 
Eles vêm do Bangladesh, S. Tomé e Principe, Mónaco, Cabo Verde, França,
Guiné Bissau e Egipto.

Vem fazer parte dos TikTokers da Coragem

Junta-te aos exploradores que já fizeram o desafio do tiktok 
Junta a tua Expedição ou Patrulha e mostra a todos o que é pertencer à IIª
secção, mostra a raça de ser escuteiro!

Como fazer? 
Vai á página de tiktok do @escutismo e encontra o vídeo de escuteiro check. 
Utiliza o som desse vídeo para gravares o teu! 
Sê o mais criativo possível e publica no tiktok ou no instagram com
@escutismo e faz #escutismo #VaiComCoragem



Marca na tua agenda

7 junho - vamos ter LIVE no instagram do @escutismo para tirares todas as
dúvidas.

.

Até breve, 
Equipa da II

#escutismo #VaiComCoragem
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