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kit-dos-protagonistas

Vão precisar, por Bando, de cinco Objetos-Especiais que vos darão pistas (e pontos) extra nas várias estórias 
e aventuras que vão viver: o Kit-dos-Protagonistas.

São Objetos-Especiais porque são construídos pelo vosso Bando, com pózinhos de perlimpimpim (e materiais 
reciclados / reutilizados), que os tornam únicos. 

Todos devem ter três dimensões (ou seja, não basta uma impressão), tamanho máximo de uma folha A4, ser 
facilmente manuseáveis e minimamente resistentes. 

E de uma forma mais específica, no caso da Lupa e da Lamparina:

. A lente da vossa Lupa deve ter 10cm de diâmetro e ser 'oca'/aberta, de modo a poder inserir-se ou sobre-
por-se uma pequena folha transparente;
. A vossa Lamparina deve ser aberta de modo a poder colocar-se lá dentro algo do tamanho de uma rolha.

Adicionalmente, e também por Bando, vão precisar de um Caderno-Encantado, que começará vazio (ou 
quase!) e que no início será apenas uma capa.
Podem fazê-lo de raiz ou aproveitar um velho dossier, por exemplo, desde que cumpram os seguintes               
requisitos:

. Dimensões: 21x14cm (medidas A5);

. Lombada (se quiserem): cerca de 3 cm

. Ter rigidez (para proteger convenientemente o que seu conteúdo) 

. Ter forma de prender/juntar as folhas que vão ganhar ao longo dos dias: argolas, fitas, sisal, etc. 
(não esquecendo os furos, se necessário)

caderno-encantado
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Deve ainda:
. ser decorado com desenhos, colagens, etc. de como o bando imagina que sejam os Territórios Contados e 
as suas personagens
. ter um título à escolha do Bando 

Na capa ou na contracapa deverá ter o nome e data da atividade - ACANAC | 01 a 07 de agosto de 2022 - e a 
identificação do Bando a que pertence (incluindo o Agrupamento).

Por último e por lobito…

Uma semana depois da passagem pelo Portal do Tempo, todos vão sentir-se um pouco… diferentes.

Não vão deixar de ser Lobitos, mas vão todos sentir em si mais Cor, mais Alegria. 
E, claro está, mais Magia.
Afinal, ninguém passa uma temporada nos Territórios Contados, a ser Protagonista de estórias sem fim, a ser 
parte delas, sem sair de lá um bocadinho… transformado! 

E isso vai notar-se!
De forma diferente para cada Alcateia.

No caso desta Alcateia, todos ganharão uma cauda de Dragão. Naquela será de Raposa.
Na Alcateia vizinha vão nascer a todos os lobitos umas asas de Fada. Ou de Fénix!
Na do lado uma cabeça de Grifo. Ou de Minotauro!

Já aos lobitos daquela Alcateia, surgirão umas Estrelas que giram à volta das suas cabeças. E noutros o seu 
cabelo passou a brilhar, como Relâmpagos!

Haverá lobitos com braços com escamas e com garras em vez de mãos.
Outros com orelhas de Lobo, ou de Elfo, ou de Tritão. 
Uns ficarão com estranhos pés de Centauro, outros com poderosas mãos de Troll.

Qual será a transformação que a vossa Alcateia vai experimentar?

Nota
Pretende-se que num momento específico da atividade, lá mais para o fim, cada lobito (e animador?) se apresente caracteri-
zado. A ideia não é ter uma caracterização completa, apenas parcial, que mostre um pouco de magia dos Contos de Fadas e 
das Histórias de Encantar em cada um, e de preferência igual para toda a Alcateia.
Pode ser algo que vestem, que calçam, que colocam na cabeça ou mesmo uma ‘simples’ pintura facial ou de corpo (não 
devem ser, no entanto, ‘fatos de carnaval’).
Pesquisem criaturas e/ou personagens dos Contos, vão buscar inspiração ao vosso Ponto-no-Mapa e/ou Local-para-Acampar, 
a escolha e a Criatividade são vossas!

mais magia...


