Imaginário
O imaginário do jogo Foca o Futuro é o mesmo do ACANAC 2022.
Temos de olhar para este imaginário como se ele fosse um livro onde os diversos capítulos que o compõem vão sendo desvendados pouco a pouco, à medida que o jogo Foca o Futuro se vai desenrolando.
Quando o jogo terminar, os capítulos seguintes deste imaginário vão continuar a ser desvendados nos
meses pré-ACANAC e durante o ACANAC. Com o final do ACANAC será também revelado o Epílogo
do imaginário.
Para quem decidir que não quer participar no ACANAC 2022 participando apenas no jogo Foca o
Futuro, terá acesso a um final diferente do imaginário.
A história do imaginário acompanha uma Equipa de Pioneiros que, um pouco por todo o país, vão
descobrindo pistas que os levam a conquistar peças de um Portal do Tempo, um Portal que tem a capacidade de os fazer atravessar os tempos e descobrir pedaços importantes da história do CNE, para
assim se tornarem verdadeiros construtores do amanhã. E tu também podes ser um.

IMAGINÁRIO COMUM
(PRÓLOGO E CAPÍTULOS: I A IV)
FILME

I SECÇÃO
(CAPÍTULOS: XV)

JOGO FOCA O FUTURO
(CAPÍTULOS: V A XIII)

II SECÇÃO
(CAPÍTULOS: XV)

PRÉ-ACANAC
(CAPÍTULOS: XIV)

III SECÇÃO
(CAPÍTULOS: XV)

ACANAC 2022

CONCLUSÃO FINAL
(EPÍLOGO)

ATIVIDADES III SECÇÃO
(CAPÍTULOS SEGUINTES)

ATIVIDADES IV SECÇÃO
(CAPÍTULOS SEGUINTES)

IMAGINÁRIO
SECÇÕES

IV SECÇÃO
(CAPÍTULOS: XV)

ATIVIDADES I SECÇÃO
(CAPÍTULOS SEGUINTES)

OUTROS
(CAPÍTULOS: XV)

ATIVIDADES II SECÇÃO
(CAPÍTULOS SEGUINTES)

Jogo
Apesar de serem duas atividades distintas, estão ligadas uma à outra pois a participação no ACANAC
2022 está dependente da pontuação obtida no jogo Foca o Futuro. Quem pretender participar no
ACANAC 2022 tem de jogar obrigatoriamente o jogo Foca o Futuro. No entanto, se quiser jogar apenas
o Jogo Foca o Futuro não há problema.
O jogo é jogado por Secção. O Jogo Foca o Futuro é composto por Missão 0 (inscrição no jogo) mais 8
Missões.
QUEM VAI AO ACANAC
O JOGO PERMITE:

• Conquistar 300 pontos necessários para inscrição no ACANAC!
• Conquistar pontos para serem usados no ACANAC

JOGO FOCA O FUTURO
8 MISSÕES

PARA TODOS OS
PARTICIPANTES PERMITE:

• Conquistar Insígnia Centenário* (com inscrição no jogo)
• Conquistar peça adicional para colocar Insígnia Centenário
(após conclusão 6 missões)

*A Insígnia Centenário é pedida através de formulário próprio

Missões
A execução das tarefas de cada missão, vão permitir a cada escuteiro descobrir e dar a conhecer a
história do Bando, Patrulha, Equipa, Tribo, da Secção, do Agrupamento, da Região, etc.
Assim, em cada uma das 8 Missões, os participantes têm de efetuar 3 tarefas:
• Uma tarefa do passado
• Uma tarefa para o futuro
• Uma tarefa Extra
Executando cada uma
conquistam pontos.

destas

tarefas

As Missões vão sendo disponibilizadas ao
longo do ano escutista, sendo que a Missão
O, 1, 2 e 3 já se encontram disponíveis.
Em outubro de 2021 serão disponibilizadas
as Missões 4, 5 e 6 e em janeiro de 2022 as
Missões 7 e 8.

