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 II secção 

 

 Convocatória 

 

 Missão: Restaurar a fé e a alegria 

 

 Destinatários: Todos os mínimos, exploradores, da região de Santarém 

 

 

 Palavra- Chave: diversão 

 

 

 Mensagem:  

 

Meus amigos, algo terrível aconteceu…Hoje de manhã acordei com esta notícia (ouvir noticia).  

Estou em pânico!!!! Como é que algo assim desapareceu?  

 

Vou precisar da vossa ajuda. Vamos mostrar, a todos, que sorrir e ter fé é o rumo certo para a 

felicidade.  

Iremos, mais uma vez, fazer a diferença!  

 

Estão preparados? Preciso da nossa ajuda para restaurar o que está perdido. Preciso da ajuda de 

uma comunidade forte, unida e muito divertida, os exploradores.  

 

Para tal, quero-vos lançar dois desafios.  

Devem fazê-los até ao nosso grande encontro, o ERE.  

 

1. Elaboração de um adereço 

 

Neste primeiro desafio pedimos a todos os elementos da expedição que façam um adereço, relativo à cabeça 

dos mínimos, a nossa comunidade. Este poderá ser feito com materiais à vossa escolha. Sejam criativos e 

divirtam-se!   

Devem levá-lo convosco para o ERE.  

Ficam aqui alguns exemplos:  
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2. Realizar uma atividade com a vossa família 

 

Neste segundo desafio pedimos a todos os elementos da expedição que planifiquem uma atividade, um 

lanche, um jogo, …, para fazerem com a vossa família. Para nós a família é muito importante e sem a mesma 

não seríamos felizes.  

Para conseguirmos restaurar a fé e a alegria temos de começar pelas nossas casas. 

Tira fotografias e elabora um cartaz sobre este desafio. Leva-o contigo para o ERE. Queremos as nossas 

famílias perto de nós! 

 

Todos podemos mostrar que apesar de distantes geograficamente podemos unir-nos por uma missão 

em comum. Sejam criativos e divirtam-se.  

 

 

Do vosso amigo,  

Roger 

R 
Por cada desafio completo as patrulhas receberão uma recompensa, pontuação extra, para a contagem final 

do ERE.  

 

Agradecemos desde já a colaboração de todos e se tiverem alguma dúvida não hesitem em perguntar.  

Todas as questões deverão ser enviados para o seguinte email:  

exploradores.santarem@escutismo.pt 

 

Canhota,  

Equipa Regional da II secção 
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