ME COLE EM SUA UEL!
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Ainda não se inscreveu para APEA? Conheça o
programa previsto e corra para fazer sua inscrição! É
a última semana!
O APEA foi criado a partir da necessidade de motivação e estímulo aos escotistas de Alcateia na prática
do acampamento por meio de oficinas culturais e
atividades relacionadas à vida ao ar livre, técnicas
mateiras e conhecimentos apropriados para o Ramo
Lobinho, indispensáveis ao escotista que atua neste
Ramo.
O tema “Amigos para Sempre” tem por objetivo
reforçar a irmandade no primeiro APEA, a fim de que
se torne um encontro no futuro de grandes amigos
dm busca da reciclagem de conhecimentos e de
vivências de uma forma diferente.

Programa Previsto

Abertura às 18h de 29 de abril de 2017
(sábado), após montagem das barracas
Encerramento previsto para 11h de 1º de maio
de 2017 (segunda-feira)
Check-in das 13h às 14h de 29 de abril de 2017
(sábado)
O APEA terá todos os elementos de um
acampamento normal.
Ensinaremos a montar um campo dentro das
possibilidades do Ramo Lobinho, porém, com a
participação ativa dos escotistas que deverão
conhecer e ter prática em montagem simples,
ordenada e útil, tais como: cercar a área, fazer
uma entrada do campo, lixeirinha,
porta-calçados, porta-lampião, mesa e bancos,
toldo, mastro, etc.
Cada campo terá sua atividade própria, tais
como bandeira, oração, hasteamento e
arriamento e Flor Vermelha. Os banhos e
refeições serão previamente estabelecidos.
Sábado

- Montagem do campo
- Prática de Pioneirias para o Ramo Lobinho
- Esquetes para Flor Vermelha

Domingo

No domingo teremos bases durante o dia inteiro, todavia,
cada participante só poderá escolher 4 bases de manhã e
4 à tarde (a escolha deverá ser feita no ato do check-in).
Bases: Manhã
Pista de

Astronomia

Sinais de pista

obstáculos
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Bases: Tarde
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Segunda-Feira
- Momento Espiritual
- Grande Jogo
- Desmontagem do campo
Informações sobre quem pode participar, taxa de inscrição e o
que inclui, como se inscrever e sobre o local do evento disponíveis no Boletim 1 em
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Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP

