13º Desafio Escoteiro Distrital
21/04/2018
Boletim nº2
1-Atividade: 13º Desafio Escoteiro Distrital.
2-Tema: Conquistando Territórios
3-Data: 21/04/2018.
4-Local: Centro de Goiânia – GO
Abertura, encontro para o almoço e encerramento na praça Cívica.
5-Horários:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abertura: 08h00m
Encerramento das Bases (manhã): 11h30m
Almoço: das 12h00m às 13h30m – Por conta de cada Grupo (Tropa)
Jogo de Integração: 13h30m
Retorno das Bases: 14h00m
Encerramento das Bases (tarde): 16h00m
Jogo final: 16h30m
Encerramento: 17h30m

6-Campanha de arrecadação: Este ano faremos uma campanha de
arrecadação de PAPEL HIGIÊNICO – FOLHA DUPLA para doar a instituições
de caridade, hospitais ou creches que necessitem.
Esta ação será importante não só para as instituições favorecidas, mas também
para as Patrulhas, pois cada rolo arrecadado será pontuado e servirá também
como critério de desempate na contabilização geral do Desafio.
7-O jogo: Será uma atividade Baseada no jogo War da fabricante Grow, onde
exércitos devem traçar estratégias para cumprir cartas-objetivo e assim obterem
a vitória.
Nossos “exércitos” serão as Patrulhas, que receberão um mapa e cartas-objetivo
contendo Bases (jogos/tarefas) e pontos de Safári, que deverão
obrigatoriamente serem cumpridos para alcançar o objetivo. A estratégia é de
livre escolha da Patrulha.
Serão 8 Bases e 14 pontos de Safári espalhados pelo Centro de Goiânia.
Além do cumprimento do objetivo, cada Base ou ponto de Safári adicional, por
onde a Patrulha passar, será pontuado.
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8-Pontuação:
•

Bases – 1 (um) ponto por passagem + 2 (dois) pontos por participação da
Base.

Exemplo: se a Patrulha só passar pela Base, recebe 1 (um) ponto. Se passar e
participar da Base recebe 3 (três) pontos, ou seja (1+2).
•

Safári – 1 (um) ponto por foto.

Obs. só será contabilizada a foto que contiver toda a patrulha e o chefe
acompanhante em frente ao Monumento Histórico escolhido.
•

Cumprir a carta-objetivo – 50 pontos.

•

Arrecadação de papel Higiênico – 1 ponto por rolo.

9-Critérios de desempate:
•
•

Número de rolos da arrecadação de Papel Higiênico.
Jogo de Dados.

A Patrulha joga 3 dados, que competem com 3 dados da Patrulha adversária. A
Patrulha que somar mais pontos nos dados é a vencedora. Caso tenha empate
nos 3 dados das duas Patrulhas, será realizada uma nova jogada até que se
obtenha resultados diferentes.
10-Premiação: serão premiados o 1º, 2º e 3º lugares. Os demais participantes
receberão uma lembrança do Desafio Escoteiro para guardarem de recordação.

11-Pontos de hidratação e banheiro: em todas as Bases haverá ponto de
hidratação e os banheiros poderão ser encontrados em:
•
•
•
•

Praça Cívica
Banana Shopping
Teatro Goiânia (Centro Cultural)
Região Escoteira.

12-Primeiros Socorros: na Praça Cívica e na Região Escoteira haverá caixa de
primeiros socorros disponível.
13-Segurança: haverá patrulhamento da Policia Militar durante toda a atividade.
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14-Recomendações aos jovens:
•
•
•
•
•

•

Usar o vestuário completo (lenço, camisa/camiseta, calça/bermuda)
Usar calçado fechado, de preferência tênis.
Usar cobertura todo o tempo (Bonés, Chapéus e etc.)
Levar o Bastão de Patrulha.
Levar mochila de assalto contendo:
o Protetor solar.
o Copo, caneca ou cantil.
o Pratos e Talheres (se necessário para o almoço)
o Capa de Chuva.
o Kit Lanche. (Frutas de fácil transporte, Biscoitos, Barras de cereal,
etc.)
Somente usar o celular/câmera fotográfica (ou outros equipamentos
eletrônicos) na companhia de toda a patrulha e do Chefe acompanhante.

A coordenação deseja uma excelente atividade a todos!

