
NEWSNAC #12

Connosco é sempre MAIS!
E por isso, nesta NEWSNAC trazemos-te mais novidades e mais informação! 

Queres ver o que temos para ti?

Relembramos que todos os participantes nos Campos das Secções, 
têm que ter a sua Promessa Escutista na secção em que estão integrados, 
até 30 de junho, conforme Regulamento do ACANAC, artigo 3º, alínea a).

Já atualizaram os dados no SIIE? Até dia 8 de julho, todos os participantes 
no ACANAC têm que estar com a categoria atualizada no SIIE.

Vê tudo aqui !

 

https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/regulamento-acanac.pdf


Sessão de esclarecimento | III Secção
Próximo dia 31 de maio pelas 21H30, vai decorrer numa live 

de instagram uma sessão de esclarecimento, desta vez destinada 
à III Secção! Contamos contigo?

ACANAC MAIS TARDE
Se já estás inscrito no STAFF 100 ou a acompanhar uma secção no ACANAC'22 

tens a possibilidade de participar no ACANAC+TARDE. 
Uma atividade onde vamos "arrumar" e desmontar o maior acampamento do país.

A atividade irá decorrer nos dias 8 a 12 de agosto! 
As inscrições abrem a 1 de junho e estão limitadas a 15 participantes!

Para te inscreveres, terás de o fazer pelo SIIE e tens de estar já inscrito no ACANAC! 
E não te preocupes, a alimentação e o transporte de regresso a casa estão assegurados!

https://www.instagram.com/escutismo/


Sessão de esclarecimento | I secção
Revê ou vê pela primeira vez a sessão de esclarecimento 

edicada ao Campo da I Secção no instagram do escutismo! 
Descobre que surpresas esconde a Colina da Alegria para os Lobitos!

Sugestões NEWSNAC!
Quais os temas sobre os quais gostavas de obter mais informações na tua NEWSNAC?

Clica aqui para falares diretamente connosco!.

https://www.instagram.com/p/Cd9IwNaIOBW/
https://www.instagram.com/p/Cd9IwNaIOBW/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVzOsC-TsF-4WckegRGrIraHZd8BBCgJWp4pm8fUEuonngw/viewform
https://forms.gle/3y7K3F5evhxNfuzQ9
https://acanac.escutismo.pt/foca-o-futuro/
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