
Olá Exploradores, Moços e Dirigentes da II
secção,

Preparado para a atividade?

Na edição 3 do Ecos de Coragem - na tua Gazeta de Ombú vamos dar-te a
conhecer mais detalhes importantes para a tua participação neste ACANAC. 
Fica a saber sobre: construções, materiais a levar e uma edição especial de
sustentabilidade.

Construções

As construções que tens de fazer em expedição são: 
- Mesa 

 



- Cozinha 
- Zona de Sombra 
- Ecoponto

Outras construções à escolha (de acordo com o espaço que tens) 
Nota: devem trazer convosco o material necessário para estas construções,
não vai ser fornecida madeira para as construções, exceto para os escuteiros
das ilhas Madeira e dos Açores e dos escuteiros estrangeiros.

Lista de Material

Enviamos uma check-list de material que tu e a tua expedição devem usar para
se organizarem na preparação para o acampamento.

Consulta aqui a check-list de Material.

https://drive.google.com/file/d/1whrkJ0xu0x3ANZ5KlYRoznP9439mCkGj/view?usp=sharing&link_list=7650066


Desafios Sustentabilidade

Preparamos uma edição especial de Sustentabilidade, com informações de
como tornares o teu acampamento melhor.

E temos três desafios para ti: 
Guardanapo Individual Desafio Individual 
Cantinho dos Aromas Desafio Expedição 
Ecoponto Desafio Expedição

Consulta aqui a edição especial sustentabilidade e descobre mais sobre os
desafios.

Sabias que na II?

Vamos ter 504 agrupamentos em campo.

Com 844 patrulhas a jogar.

E vão estar 5142 exploradores.

Acompanhados por 511 adultos.

https://drive.google.com/file/d/1SnWinMEjSglrQkDV23dozGWwnLIS9su8/view?usp=sharing&link_list=7650066


AMANHÃ

Tira todas as tuas dúvidas amanhã 
7 Junho às 21h30, durante a sessão de esclarecimentos ao vivo no instagram
do @escutismo.

Vamos responder às tuas perguntas em direto!

Já não sabes o que saiu nas edições anteriores? 
Consulta o site do ACANAC - Prado da Coragem.

.

Até amanhã online, 
Equipa da II

#escutismo #VaiComCoragem
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