De:

Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Expedição e Equipa de Animação dos Exploradores

Assunto:

Encontro Regional de Exploradores

Data:

Santarém, 10 de março de 2017

Circular: 017-2017-SRP

Caros Chefes de Expedição e Equipas de Animação,
Vimos por este meio convidar todos os Exploradores da Região de Santarém, bem
como as respetivas equipas animação, a fazerem parte de mais uma grande aventura, com
Roger, o Bem-disposto.
A região de Santarém recebeu uma notícia de última hora: A Fé e a Alegria estão a
desaparecer! As pessoas andam sem rumo e precisam da ajuda de todos os
exploradores da nossa região!
Vendo isto, Roger, o Bem-disposto, decidiu convocar para o ajudar, três amigos muito
especiais: a Agnes, o Kyle e o Dr. Nefrário, assim como todos os exploradores da região de
Santarém, que são crianças cheias de alegria, com muita fé, divertidos e determinados.
Nos dias 1 e 2 de abril de 2017 vai realizar-se o Encontro Regional de
Exploradores (ERE) na cidade de Torres Novas. O tema para este encontro estará
relacionado com o desafio proposto pela Junta Regional, “Alcançar a Felicidade com Deus”.
A Check-in da atividade será dia 1 de abril entre as 8.00 e as 09.30 horas no Parque
de Campismo de Torres Novas. O Encerramento será dia 2 de abril pelas 15.00 horas no
mesmo local.

O Programa será o seguinte:
1º Dia – 1 de abril

2º Dia – 2 de abril

8h00

Check-in e Montagens

8h30

Alvorada

09h30

Abertura

9h00

Pequeno-almoço

10h00

Jogo “Á Descoberta da Amizade”

10h00

Jogo “Caminhar com Afeto”

17h00

Fim do Jogo

13h00

Almoço

17h30

Ensaio cânticos da Eucaristia

14h00

Desmontagem de Campo

18h00

Eucaristia

15h00

Encerramento

19h00

Preparação da Festa Escutista

20h00

Jantar

21h30

Festa Escutista

00h00

Silêncio

Informações sobre a atividade:


Alimentação: os participantes deverão levar almoço frio e lanche para sábado. As
restantes refeições serão fornecidas pela organização.



Qualquer problema de saúde ou restrição alimentar que implique algum ajuste na
atividade, deverá ser comunicado no momento da inscrição, através de correio
eletrónico ou contacto telefónico.



Todos os participantes deverão comparecer devidamente uniformizados e com os
desafios lançados às Expedições.



Inscrições: serão realizadas através do SIIE até dia 20 de março, tendo um custo de
6,00€ (seis euros) por participante. Após esta data, será ainda possível fazer a
inscrição, até dia 27 de março, mas com o custo de 8,00€ (oito euros) por elemento. O
pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola com o
IBAN PT50 0045 5441 40066605335 11, anexando o comprovativo no SIIE ou enviando
para geral.santarem@escutismo.pt .



Material necessário: todo o material necessário para acampar; a marmita, os talheres
e copo. Por patrulha deverão trazer colete refletor, material de escrita e lanterna. Por
agrupamento deverão trazer a bandeira do agrupamento e respetivo mastro.



A Atividade é em Regime de Acampamento.

Para alguma questão não hesitem em contactar a Equipa Regional dos Exploradores,
através do endereço de correio eletrónico exploradores.santarem@escutismo.pt ou pelo
telemóvel 962 989 083 (Ana Patrícia Godinho).

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Isabel Vitorino
Secretária Regional Pedagógica
pedagogica.santarem@escutismo.pt

