
Olá Exploradores, Moços e Dirigentes da II
secção,

Temos mais detalhes para te dar!

Esta é a edição 4 do Ecos de Coragem - na tua Gazeta de Ombú. 
O ACANAC está quase aí e queremos que estejas por dentro de tudo o que se
vai passar.

Reuniões ZOOM

Durante o mês de julho vamos promover várias
sessões de esclarecimento no zoom. 
Nestas reuniões vais colocar dúvidas, receber
novas informações e conhecer a tua família.

Reserva algumas noites para te juntares a nós: 
- Reunião de Dirigentes Acampamento Norte - terça 5 julho, 21h00 
- Reunião de Dirigentes Acampamento Sul - terça 5 julho, 22h00 
- Reunião de Dirigentes Acampamento Este - sábado 8 julho, 21h00 
- Reunião de Dirigentes Acampamento Oeste - sábado 8 julho, 22h00

- Reunião de Guias de Expedição - terça 12 julho, 21h00

Para aceder à reunião, clica nas seguintes ligações: 
. Acampamento Norte e Sul -«Acede à reunião aqui» 
. Acampamento Este e Oeste - «Acede à reunião aqui»

. Guias de Expedição - «Acede à reunião aqui»

 

https://us06web.zoom.us/j/81800181308?pwd=b1d6Q3BHZzZ0TlYxcWk5SjA1REdVQT09&link_list=7650066
https://us06web.zoom.us/j/87548906690?pwd=ektyTDk1MGQxeXdDWGxncXhCd1Q5Zz09&link_list=7650066
https://us06web.zoom.us/j/89520394538?pwd=SUhyL2RCNFZwcmtGYXhOZGVCbnpKZz09&link_list=7650066


Nota: apenas deves aceder à hora e dia marcados.

Áreas de Acampamento

Como já sabes, vais acampar com a
tua expedição. Em média cada
patrulha vai ter 2,5mx10m para
montar campo (tendas e construções).

No entanto, em campo, nem todos os
socalcos de terreno são iguais. Esta é

apenas uma medida de referência.

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

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

T-Shirt Branca

Não feches já a tua mochila, precisamos que
tragas 2 t-shirts brancas (2 por elemento
incluindo 2 por dirigente). Elas vão ser precisas
para umas atividades especiais. Não te podemos
dar mais detalhes. É surpresa!

Vê aqui a lista de material já pedido: 
- Lista de Material

Desafio para as Famílias

Para que as famílias se identifiquem bem
em campo, propomos que todas criem
um estandarte da família. 
Conversa com outros dirigentes da tua

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


família e constrói o teu estandarte. Dá
largas à imaginação.

Outros desafios já lançados

Já cumpriste os desafios propostos?
Sabias que te dão pontos adicionais? Falta
só um mês... faz estes 4 desafios que
temos para ti:

TikToker da Coragem Desafio Individual,
em Patrulha ou Expedição 
Guardanapo Individual Desafio Individual 
Cantinho dos Aromas Desafio Expedição 
Ecoponto Desafio Expedição

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

FAQ's

Estamos a preparar um documento onde
esclarecemos todas as dúvidas... este pode ser
consultado no site do ACANAC no separador
Prado da Coragem. - Em Breve -

Fica aqui com algumas respostas de perguntas
já recebidas.

P: Os fogões de campo podem ser os pequenos de bilha e bico? 
R: Sim, podem. A imagem do documento Regras de Campo apenas mostra os
outros fogões maiores.

P: Tenho que fazer um ecoponto por expedição ou patrulha? 

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


R: As construções obrigatórias são por expedição, por isso basta um.

P: Podemos fazer fogueira em campo? 
R: Por razões de segurança, não podemos fazer fogueiras, nem para cozinhar,
nem para fogos de conselho.

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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