
Olá Exploradores, Moços e Dirigentes da II
secção,

Ainda tens dúvidas?

Nesta que é a edição 5 do Ecos de Coragem - na tua Gazeta de Ombú
queremos esclarecer principalmente as tuas dúvidas. 
O ACANAC está quase aí e queremos que estejas por dentro de tudo o que se
vai passar.

FAQ's

Recolhemos várias dúvidas e colocamo-las num só
documento. 
Podes aceder ao documento aqui. 
Fica aqui com algumas respostas de perguntas já
recebidas.

P: Posso levar apenas bikini ou fato de banho
tem ir? 
R: Podes levar bikini para tomares banho em campo, mas para as atividades
no campo náutico tens de usar fato de banho, por motivos de segurança.

P: Há pontos de eletricidade em campo? (para carregar telemóveis,
lanternas, etc.) 
R: Sim há, mas sem garantias que estejam disponíveis. Leva power banks.

FAQ's 10 Passos Supermercados - Consulta aqui

Lavagem de Loiça

 

https://drive.google.com/file/d/1FZNm11jH1M4gEmDMGefg8qk66qu40joD/view?usp=sharing
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/07/supermercados-faqs-10-passos.pdf


Em campo, para garantirmos uma maior
sustentabilidade, para evitar entupimentos e
melhor uso das infraestruturas de campo, a
lavagem da loiça é feita por patrulha ou
expedição na cozinha construída em campo. 
Deves levar 2 alguidares e 1 balde. Não podes
lavar perto dos wc's, nem dos pontos de água.

Vê a lista de material atualizada aqui.

Vamos combater o calor

Traz contigo uma pequena pistola de
água. Que para além de ajudar a
combater o calor podemos usar
durante a Surpresa de Moisés. 
É de compra facultativa e encontras a
um preço bastante acessível nas
promoções dos grandes
hipermercados.

Montar campo

Como já sabes, vais acampar com
a tua expedição. 
Lembra-te, em campo, nem todos
os socalcos de terreno são iguais.

Recordamos que deves deixar
espaço de largura para o caminho
de evacuação.

Recomendamos que ao montares campo, deves pensar que há mais
patrulhas ao teu lado. Por isso coloca as tendas juntas e não uses demasiado
espaço nas tuas construções.

Vê aqui: 
- Regras de Montagem de Campo 
- Cuidados a ter com as Cozinhas em Campo

https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/07/gda-edc-prado-da-coragem-checklist-material-v3.pdf
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/regras-gerais-montagem-do-campo.pdf
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/cuidados-cozinhas-em-campo.pdf


Local de acampamento

Já está definido o socalco a atribuir
para cada expedição. 
Todo o campo foi marcado, para que
possas encontrar o teu socalco mais
facilmente. 
Encontra aqui a área onde vais
montar o teu campo. 
Apenas serve de referência, sujeito a
alterações até ao início do ACANAC.
No dia de chegada a campo, vais ter
uma equipa para fazer check in e
indicar corretamente o teu local em
campo.

Informação das Famílias

Ainda não recebemos as informações de
todas as famílias. Precisamos saber
quem é o chefe de cada família. 
Preenche este formulário. 
É importante que te reúnas com a tua
família e combines tudo. 
Podes contactar a família por email e
basta saber o agrupamento. Ex. exploradores.xxx@escutismo.pt (ex.
exploradores.123@escutismo.pt)

Desafios prontos?

Já cumpriste os desafios propostos?
Sabias que te dão pontos adicionais? Falta
muito pouco... ainda vais a tempo de fazer
os 4 desafios que temos para ti:

TikToker da Coragem Desafio Individual,
em Patrulha ou Expedição 
Guardanapo Individual Desafio Individual 

https://drive.google.com/file/d/1Xk1cUbCmQDtVN550K3QkbPJpV_jJ-VHz/view?usp=sharing
https://forms.gle/pvKRxkVj9QA49gmz6


Cantinho dos Aromas Desafio Expedição 
Ecoponto Desafio Expedição

Lembra-te Para o cantinho dos aromas a
tua planta deve vir já crescida, para que
a possas usar em campo nos teus
cozinhados e torna-los mais deliciosos.

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

Supermercado

Durante a semana vais ter de gerir um orçamento
para ires às compras. O valor total a atribuir por cada
elemento é de 30 euros.

É importante que prepares uma ementa para que
possas gerir da melhor forma o orçamento da
Patrulha. Deixamos-te aqui algumas Sugestões de
Ementas.

Não te esqueças que algumas refeições têm de ser volantes! Há uma delas
que não vais ter de cozinhar: Na atividade A Ordem do Templo (Idanha-a-
Nova) o jantar é organizado e preparado pela equipa da II! Para fazer face aos
custos desse jantar, nesse dia, vai ser descontado ao cartão 2,5€ por
elemento.

O Campo Oficinas do
Vicente tem um convite
para ti!

Como já deves saber, o Vicente
era um jovem impaciente, curioso

https://drive.google.com/file/d/1SnWinMEjSglrQkDV23dozGWwnLIS9su8/view?usp=sharing&link_list=7650066
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/07/ementas-receitas-supermercados.pdf


e sem dúvida, um cientista
preocupado com o rumo que o mundo tomava. 
Sabendo que no Acanac estariam, tal como tu, milhares de Construtores do
Amanhã, o Vicente deixou-nos o seu portal, para que também tu possas saltitar
no tempo, viver vários desafios e aceitar a proposta de construção de um
mundo melhor. 
No Acanac visita o laboratório do Vicente, passa o portal e faz uma viagem
alucinante entre passado e futuro. 
Aceitas o desafio?

Mas atenção, para que possas usufruir de uma viagem tranquila, é necessário
que escolhas a tua viagem no tempo na APP a partir do dia 30 julho . Faz a
tua inscrição e vem viver momentos fantásticos nas Oficinas do Vicente.

Não te lembras do que saiu nas edições anteriores? 
Consulta o site do ACANAC - Prado da Coragem.

.

Até breve, 
Equipa da II

#escutismo #VaiComCoragem
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