Montagem das barracas e início das atividades
A partir das 20:30
Rodízio de horários e auxílio do 35º Grupo de Escoteiros do Ar – Colégio Nossa Senhora
das Neves

ORIENTAÇÕES PARA O ACANTONAMENTO
Nosso dia especial está chegando e para que tudo aconteça bem, precisamos fazer
alguns combinados.
Já planejamos nossas brincadeiras, as músicas que iremos cantar, as orações e
tudo que vivenciaremos.
Desde já, queremos agradecer muito por ter “topado” viver esse momento.
É muito importante a preparação antes do acantonamento.
Então vamos lá!
PREPARANDO A MOCHILA - Na mochila você deve trazer
 Uma muda de roupa e chinelos
 Lençol e edredom
 Lanterna
 Garrafinha com água
 Toalha de rosto
 Escova de dentes e creme dental
 Repelente
 Copo plástico (para o momento de
escovação dos dentes)
 Travesseiro
 Lanche saudável
Como será a chegada
Horário – (sábado) 20:00 despedida das mães e demais familiares
Concentração: local indicado no material que será entregue na sexta-feira anterior ao
evento
Abertura: Ginásio Madre Fidelis
Atenção!
 Pais e filhos devem chegar vestidos com camiseta, bermuda e tênis
 Não poderão ficar carros de pais e responsáveis estacionados na escola para passar a
noite

Momento de dormir
Onde: barraca, colchonete ou saco de dormir
Hora – 23:30 toque de recolher
Oração
Lanche antes de dormir: frutas, iogurte, alimentos leves e saudáveis. Atenção: não pode
trazer biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, achocolatados, balas... (alimentos que atraem
insetos e bichinhos)
Faz parte da aventura
 Não teremos momento de banho
 Interação é o ingrediente principal, portanto, nada de itens que inibam essa ação
(games, brinquedinhos, eletrônicos)
 Entusiasmo e disponibilidade para participar das atividades propostas
 Permitir-se sair da rotina
 Atenção plena entre pai e filho (a) – valorização do vínculo
 Cumprir com as regras e combinados do acantonamento
Hora de acordar
Horário – 06:00 despertar da alvorada
Escovação dental
Oração
Dinâmica com os Escoteiros
Café da manhã
Chegada das mães e familiares – 07:00
Café da manhã compartilhado (cada família trará um delicioso café da manhã saudável
para compartilhar)
Entrega das lembranças
Encerramento
Horário – (domingo) 08:00

