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MENSAGEM AOS DIRIGENTES  
 

Tu que és dirigente ou animador e que fazendo todos os possíveis por cumprir a missão que te é confiada, aceitaste o 

desafio de apoiar na preparação e acompanhar os exploradores e moços a este acampamento nacional, queremos te 

dizer muito obrigado. 

Neste ACANAC pretendemos TRANSFORMAR os nossos exploradores/moços, mas para isso precisamos da tua ajuda.  

Este documento pretende apoiar-te e à tua equipa de animação da Expedição / Flotilha a prepararem-se para o 

ACANAC 2017. Não precisas de o imprimir podes guardá-lo como PDF e consultar, ou só imprimir as páginas que 

forem necessárias. 

O ACANAC 2017 para os Exploradores e Moços está dividido em três fases 

• A PREPARA/AÇÃO 

• A TRANSFORMA/AÇÃO 

• A RE/AÇÃO  

Neste documento explicamos cada uma das fases. Disponibilizamos em anexo os imaginários. O geral e o específico do 

nosso subcampo, o Campo da União. 

Contamos que sejas parte integrante desta equipa e que nos ajudes na preparação e realização deste que será mais 

que o maior ACANAC de sempre, mas que seja o ACANAC que marque uma geração e lhes deixe uma semente. 

A tua colaboração será essencial para o desenrolar da atividade, a alguns de vós será solicitado que sejam Paladinos e 

liderem um Setor e um Zug, a outros que apoiem nas Brigadas de Apoio à Dinamização das Atividades e ainda em 

tarefas de campo. 

Sempre que tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento podem contactar o Master responsável 

pelo vosso Distrito cujos contatos vos serão enviados em breve. 

O sucesso deste ACANAC depende de todos. Juntos temos a possibilidade de fazer a diferença na vida dos nossos 

exploradores/moços deixando esta semente que crescerá forte e assim ajudar a TRANSFORMAR o mundo em que 

vivemos e podermos em conjunto ABRAÇAR UM FUTURO MELHOR. 

Abraços e beijos canhotos 

Mário, Jorge e João 

Os coordenadores do Campo da União 
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PREPARA/AÇÃO 
Estamos cada vez mais próximos do grande dia e os preparativos para vos receber estão a decorrer a todo o vapor. Os 

nossos heróis e todos os seus ajudantes andam numa azáfama para preparar o todo o campo de treinos de forma a 

que a vossa Transformação seja mais profunda. 

Tal como já vos tínhamos informado na primeira Brisa enviada, para serem escolhidos terão primeiro que mostrar 

saber SER e saber SABER para só depois aprenderam a saber FAZER. 

Pois bem a nossa equipa de Masters em conjunto com os Guardiões do Espírito da Árvore da Vida, decidiu que é 

chegada a hora de colocar à prova as vossas motivações para serem Cadetes e preparou um conjunto de 3 etapas de 

Prepara/Ação que terão que cumprir no vosso caminho até ao campo de treinos de Idanha. 

 

Compromisso 

Como momento inicial da PREPARA/AÇÃO pedimos que cada patrulha faça a AMBIENTAÇÃO ao imaginário e assuma o 

seu COMPROMISSO. 

Todos os cadetes da patrulha em formatura e em sentido. (Firme, sentido)  

Repetem a seguir ao dirigente 

 

“Eu, assumo aqui e agora, ser cadete e participar nesta aventura de TRANSFORMAÇÃO  

e durante o ACANAC tornar-me num agente especial,  

num QUERUBIM DA VARA FLAMEJANTE. 

Para que, após o ACANAC,  

seja capaz de cumprir  

a missão de proteger o melhor que puder  

a minha família, a minha terra e o meu planeta  

contribuindo para alcançar até 2030 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. “ 

 

No final o Dirigente dá a voz “Sempre” três vezes ao que a Patrulha responde Alerta em plenos pulmões. 

 

“Sempre …”  “ALERTA” 

“Sempre …” “ALERTA” 

“Sempre …” “ALERTA “ 

 

Opção 

Se quiseres grava em vídeo e partilha na página do Facebook do teu agrupamento com os Hashtags #acanac2017 

#voutransformar #escutismo 
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Árvore do Génesis 

“Quereis tomar consciência da vossa participação na defesa do Planeta Terra, como “casa comum”, habitat das 

maravilhas que Deus criou?” 

Então, segue a pista da aventura com os heróis do imaginário (Ana Terra; Kiko Fogueira; Pedro Águas; Maria Brisa), o 

modelo de vida – Moisés, e patrono – São Tiago Maior.  

Abraçai o futuro com a ajuda de Deus Pai – O Criador, Jesus Cristo – O Mediador, e Espírito Santo – O Defensor, nesta 

aventura pela defesa da Terra, que nos foi oferecida, mas que infelizmente não a soubemos cuidar. 

O desafio começa por abrires a Bíblia e logo na primeira página do livro dos Génesis no livro das Origens, quando nada 

existia podemos ler que “No princípio Deus criou os céus e a terra” (Gn 1, 1). E que no processo de criação criou 

também a Árvore da Vida, a árvore do Bem e do Mal, que colocou no Jardim do Éden. 

Pois bem o símbolo da ÁRVORE DA VIDA marcará o centro do Campo –e a pergunta que vos fazemos a vocês Cadetes 

é, se sereis capazes de abraçar a MISSÃO de Cuidar da Árvore? Se sereis capazes de aqui e agora, como Exploradores 

e Moços, aceitares o convite de cuidar da Criação, como presente do Deus-amigo? 

Nós acreditamos que sim e também acreditamos que, como afirma o Papa Francisco, o Criador não nos abandona, 

nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. E que a humanidade possui capacidade de 

colaborar na construção da nossa casa comum. Por isso, neste ACANAC, queremos que vos transformeis em Agentes 

Especiais de Transformação. Preparai-vos, Já e Preparai-vos Bem! 

Queremos que sejas um defensor da nossa Casa Comum e por isso, nesta Prepara/Ação, desafiamos-te por 

Patrulha/Tripulação, a plantares num vaso uma pequena ÁRVORE (não mais de 50 cm de altura), autóctone, com a 

identificação da espécie, a data da plantação e o nome da tua patrulha, para a trazeres para o campo União.  

Acredita que com a ajuda dos 4 heróis do ACANAC, irás ser bem-sucedido pois a Primavera faz verdadeiros milagres na 

natureza. Cuida dela pois será bastante útil durante o ACANAC. 
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Missão Planeta 17 

 

O alerta foi dado, os nossos cadetes estão a mobilizar-se para TRANFORMAR o mundo e recuperar o espírito do 

Planeta. Nesta TRANSFORMAÇÃO, todos os minutos contam, e contam efetivamente. 

Ao aceitares ser Cadete, assumiste um compromisso que implica que te tenhas de preparar e que tenhas que cumprir 

as 3 etapas da Prepara/Ação. No mês passado apresentámos-te o desafio da Árvore da Vida e hoje apresentamos a 

Missão Planeta 17. Só depende de ti mostrar as aptidões que tens para cumprires esta grande missão. 

Lembra-te, todos os minutos contam para salvar o Planeta e esgotam-se a cada momento que passa. O objetivo que 

te propomos é realizares a Missão Planeta 17 (MP17) e fazeres, desde o dia 1 de junho de 2017 até ao dia 30 de junho 

de 2017 - exatamente 43200 minutos, o maior número de provas que conseguires - dentro de um grupo de 17 

desafios. 

Cada um dos desafios do MP17 terá sempre uma tarefa a cumprir e uma forma de validação de prova que terá depois 
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de ser enviado para que esta seja dada como validada. Por cada prova que for validada, a tua patrulha acumula e 

salva o número de minutos que faltam até ao último dia do jogo (30 de junho). 

Exemplo: 

Se entregares uma prova no dia 07/06/2017 às 00:00, e essa prova for validada, a tua patrulha somará 34560 

minutos. 

Se no mesmo dia e à mesma hora a tua patrulha e os respetivos cadetes entregarem três provas e essas provas 

foram validadas a tua patrulha vai receber 34560 x 3 o que perfaz um total de 103680. 

Naturalmente, não é necessário entregarem as provas todas ao mesmo tempo. O tempo de Prepara/Ação é 

importante e tudo requer o seu tempo para ser bem feito, também aqui na MP17 (não basta enviar uma prova para 

que a mesma seja validada, a prova enviada tem que corresponder ao que foi solicitado para que seja atribuída a 

validação). O que hoje parece impossível amanhã torna-se possível e o que queremos é que vocês, os Cadetes, se 

preparem e se vão preparando para esta aventura. 

Exemplo 

Se a tua patrulha realiza a entrega de uma prova no dia 07/06/2017 às 00:00 e outra no dia 16/06/2017 às 

20:00, e ambas são validadas então a tua patrulha vai acumular 34560 + 20400 minutos. 

Devem estar todos a pensar que o importante é a rapidez, e estão a pensar corretamente. Mas, para além do tempo, 

a somar ao resultado dos minutos salvos pelo tempo de envio, por cada prova que for validada recebem sempre um 

bónus de um dia de minutos. 

Para o exemplo anterior: 

Entregas uma prova no dia 07/06/2017 e outra no dia 16/06/2017, sendo que ambas são validadas. O teu 

somatório é: 

·       34560 minutos – Pelo tempo de entrega de uma prova 1 no dia 07/06/2017. 

·       20400 minutos – Pelo tempo de entrega de uma prova 2 no dia 16/06/2017. 

·       1440 minutos – Pela validação da prova 1. 

·       1440 minutos – Pela validação da prova 2. 

Fazendo as contas a patrulha teria um somatório de 34560+20400+1440+1440 = 57840. 

Para participar envia um email para missaoplaneta17@acanac2017.pt com a informação da tua patrulha/tripulação 

(Agrupamento, Patrulha/Tripulação, Email). Terás de usar um email do Google (GMAIL) por patrulha. De seguida 

receberás um convite para a plataforma classroom.google.com onde terás acesso às provas a realizar e onde as 

poderás submeter. 

Importante: as provas devem ser realizadas por patrulha e não por agrupamento. O envio das provas deve ser feito 

também por patrulha, e nunca por agrupamento. 

As provas serão validadas pelos Masters entre 1 e 29 de julho e os minutos que cada patrulha somar serão 

transformados em energia no ACANAC. Este jogo representa 20% do total de energia que poderás acumular no 

ACANAC. Só as provas validadas poderão salvar minutos. No dia 30 de julho às 00:00 será divulgada a listagem com o 

total de minutos salvos na Missão Planeta 17 e a respetiva energia acumulada por patrulha. 

As provas estão, também, disponíveis no sítio do ACANAC 2017. 
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Provas 

Estas são as 17 provas e as validações a submeter na plataforma (Google Classroom) 

 

ODS Provas Validação ODS 

01 Entregar uma peça de roupa, calçado ou brinquedo por elemento a uma 
instituição ou contentor. 

Fotografia a comprovar a 
entrega 

Objetivo 1: Erradicar a 
pobreza 

02 Entregar um género alimentar por elemento a uma instituição 
necessitada à vossa escolha. 

Fotografia a comprovar a 
entrega 

Objetivo 2: Erradicar a 
fome 

03 Calcula o índice de massa corporal(IMC) da patrulha e regista de forma 
criativa no Caderno de Caça da Patrulha para este ACANAC. 

Foto do Caderno de Caça 
com o valor total do IMC 

Objetivo 3: Saúde de 
qualidade 

04 Preparar um conjunto de material escolar para trazer para o ACANAC 
que entregaremos a uma instituição: um caderno, um lápis, uma afia, 
uma borracha.  
Coloquem o material numa caixa de cartão (sapatos) pintada de cinzento 
e com identificação da patrulha. 

Foto a comprovar que está 
preparado 

Objetivo 4: Educação 
de qualidade 

05 Realizar um pequeno teatro (2-3min.) com uma cena baseada em factos 
reais ou prováveis, onde alguém desempenha o papel de opressor/a e 
alguém o de oprimido/a, que tenha subjacente questões relacionadas 
com a igualdade de género.  
Todos devem usar uma t-shirt branca neste vídeo e depois trazer essa t-
shirt para o ACANAC. 

Gravação em vídeo Objetivo 5: Igualdade 
de género 

06 Criar uma forma criativa de transportar água a uma distância mínima de 
5 metros. 
Usar materiais que tenhais em casa ou na sede. 

Gravação em vídeo durante 
10 segundos 

Objetivo 6: Água 
potável e saneamento 

07 Ligar uma lâmpada utilizando a energia de uma batata, de um moinho de 
vento, da força da água ou utilizando um dínamo. 

Gravação em vídeo durante 
10 segundos 

Objetivo 7: Energias 
Renováveis e 
Acessíveis 

08 Realizar a dinâmica da cadeira humana em que cada explorador da 
patrulha tenha vestido um colete refletor 

Gravação em vídeo durante 
10 segundos 

Objetivo 8: Trabalho 
Digno e Crescimento 
Económico 

09 Fotos de uma torre feita com esparguete e marshmallows, o mais alto 
que conseguirem (nós já conseguimos com 2 metros de altura) 

Fotografia da patrulha com 
a torre montada 

Objetivo 9: Indústria, 
inovação e 
infraestruturas 

10 Criar um slogan que promova a redução de desigualdades e transcreve-o 
num pedaço de tecido verde com 1,5mX2,5m. 

Foto do tecido com o 
slogan escrito 

Objetivo 10: Reduzir as 
desigualdades 

11 Identifica na tua zona obstáculos que condicionam o bem-estar ou a 
circulação de pessoas.  
Exemplos: bancos vandalizados / passeios estreitos / veículos 
estacionados em cima do passeio... 

Fotografias a demonstrar e 
uma pequena explicação do 
que se trata  
 

Objetivo 11: Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 
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ODS Provas Validação ODS 

12 Na noite da Transformação irás receber a tua Flama que transformará a 
tua Vara numa Vara Flamejante e a partir daí serás Agente Especial de 
Transformação: um QUERUBIM da VARA FLAMEJANTE 
 
Prepara a tua vara para receber a Flama (uma pequena luz não maior 
que uma moeda) 
Usando materiais reciclados e a tua criatividade cria um pequeno 
recipiente decorado, que irá receber a Flama, para encaixar no topo da 
tua vara (temporário sem danificar a vara pessoal). Deve ser fácil de 
retirar e colocar. O recipiente tem de deixar passa a luz. 
Sugestão: embalagem de Compal essencial vazia sem invólucro ou 
similar e fixar a tampa no topo da vara (temporário sem danificar a vara 
pessoal) 

Fotografia das varas da 
patrulha com os recipientes 
da Flama. 

Objetivo 12: Produção 
e Consumo 
Sustentáveis 

13 Realizar uma experiência que seja exemplificativa da formação do clima.  
Sugestões: criação de chuva / efeito de erosão do mar / efeito da erosão 
do vento / efeito da erosão da terra 

Gravação em Vídeo de 10 a 
20 segundos 
 
 

Objetivo 13: Ação 
Climática 

14 Fazer um remo (por exemplo a partir de uma vara e materiais reciclados) 
e decorar em patrulha, para usar nas atividades náuticas no ACANAC e 
trocar com outra patrulha no final. Criem uma forma de não o perder na 
água. 

Fotografias a comprovar 
que está preparado 

Objetivo 14: Proteger 
a Vida Marinha 

15 Proteger a vida terrestre, a maior obra da criação divina, é um ato de amor 
a Deus e para o demonstrares e acreditares que ele está convosco começa 
por colocar a vossa “Árvore dos Génesis”, pedida na primeira etapa de 
Prepara/Ação, num vaso decorado em patrulha e com a identificação da 
patrulha. De seguida, e para conquistar a amizade dos Guardiões do 
Espírito, lançai o olhar no vídeo que vos apresentamos e respondam às 
questões colocadas. 

Fotografia da árvore lado 
da patrulha e respostas às 
três perguntas relacionadas 
com o vídeo. 

Objetivo 15: Proteger 
a Vida Terrestre 

16 Fazer 4 recipientes estanques feitos com gargalos de garrafa de plástico e 
as tampas. Em campo receberás dos Masters um bocadinho de terra, 
água, um pavio, um balão. 
Estes simbolizam os quatro elementos Terra, Água, Fogo e Ar e que o 
acesso a estes elementos deve ser possível em Paz, Justiça e geridos por 
Instituições eficazes. 

Foto dos recipientes Objetivo 16: Paz, 
Justiça e Instituições 
Eficazes 

17 Entregar na Junta de Freguesia um documento com uma sugestão de 
medida concreta por patrulha, que possam ser implementadas na área 
geográfica de cada agrupamento. Devem estar devidamente 
uniformizados. 

Fotografia a comprovar a 
entrega do documento na 
Junta de Freguesia. 
 

Objetivo 17: Parcerias 
para a Implementação 
dos Objetivos 

 

 
IMPORTANTE:  
O nome do ficheiro que vais submeter deve ter o seguinte formato xxxx-yyyy-ww-zz.ext 
Onde:  
xxxx é o número do vosso agrupamento com 4 algarismos 
yyyy é o nome do animal da vossa patrulha 
ww é o número da prova 
zz é o numero 01, 02, 03 ou mais se fores submeter mais que um ficheiro para a mesma prova 
ext é a extensão do ficheiro que vais submeter (imagem jpg ou png, video avi, mp4, wmv) 
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Bolsa de Tokens 
 

Nesta terceira etapa de Prepara/Ação lançamos-vos um conjunto de tarefas que, individualmente ou em patrulha, 

tereis de realizar OBRIGATORIAMENTE e levar para o ACANAC. 

Estar preparado: 

●      Aprender um pouco sobre orientação 

●      Aprender a coser dois pedaços de tecido 

●      Construções obrigatórias*1 

○      Por patrulha/tripulação 

■     Cozinha 

■     Mesa para as refeições que pode ser construída em conjunto com outras patrulhas do 

vosso setor*. 

■     Não esquecer o sombreamento da cozinha e da mesa 

○      Por setor*2 

■     Oratório para as orações da manhã e noite e onde as vossas árvores estejam protegidas 

e tratadas 

■     Pórtico que identifique os agrupamentos e patrulhas nesse setor* 

●      Aprender os cânticos para a Eucaristia que serão divulgados em junho ou julho 

  

*1 Construções – A organização do ACANAC vai disponibilizar por patrulha/tripulação as seguintes varas para 

construções (as cordas terão de trazer de casa), toda a madeira que necessitem para além desta terão de a trazer de 

casa: 

         - 6 varas de 2 m com espessura de 2,5 a 4 cm 

- 4 varas de 2 m de 4 a 5 cm de espessura 

- 4 varas de 1,8 m de 2,5 a 4 cm de espessura 

 

Atenção: Terreno muito duro, não sendo aconselhado construções com base em varas espetadas  

 

*2 Setor = Área de acampamento para 5 patrulhas que vos será atribuída 

Material a trazer 

Por explorador/moço: 

●     Uma Vara com a pré-preparação para receber a Flama (Noite da Transformação e Cerimónia de 

Encerramento) - Prova 12 

●     Uma t-shirt branca (Cerimónia de Abertura) - Prova 05 

●     Colete Refletor (Caminho dos Sentidos) - Prova 08 

●     Uniforme (Chegada e saída de campo. Noite da Transformação e Eucaristia) - Prova 17 

●     Chapéu 

●     Cantil 

●     Protetor solar 

●     Calçado apropriado para atividades escutistas terrestres (caminhada) 

●     Atividades náuticas (sem estes itens não poderão participar na atividade) 

○      Calçado para atividades na água  

          (estão proibidos de entrar descalços, com chinelos ou botas de campo) 

○      Chapéu na cabeça, t-shirt, calções, protetor solar 
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Por patrulha/tripulação: 

●     Caderno de Caça da Patrulha para este ACANAC em A5 onde ireis registar o vosso dia-a-dia e arquivar os 

planos de treino diários (Jogo Cor&Ação) - Prova 03 

●     Árvore plantada num vaso decorado em patrulha e com a identificação da patrulha (Árvore do Génesis e 

Noite da Transformação) - Prova 15 

●     4 recipientes estanques feitos com gargalos de garrafa de plástico e as tampas (Jogo Cor&Ação) - Prova 

16 

●     Pedaço de tecido verde com 1,5mX2,5m com o slogan escrito (Caminho dos Sentidos) - Prova 10 

●     Caixa de cartão (sapatos) pintada de cinzento, com as seguintes medidas (aproximadamente) 60x40x40 

(Jogo Noturno) - Prova 04 

●     Materiais escolares novos, por patrulha: 1 caderno, 1 lápis, 1 borracha, 1 caneta, 1 afia-lápis (Jogo 

Noturno) - Prova 04 

●     Remo feito e decorado pela patrulha (por exemplo a partir de uma vara e materiais reciclados) para usar 

nas atividades náuticas no ACANAC e trocar com outra patrulha no final. Criem uma forma de não o 

perder na água (Porto Seguro) - Prova 14 

●     Tendas* 

●     Material para acampar 

  

* Atenção para o fato de que cada patrulha terá espaço limitado para construções e montagem de tendas dado no 

número de participantes. Prefiram tendas mais pequenas por patrulha que permitem maior flexibilidade na 

distribuição no setor. 

  

Parece muito?  

No entanto se estiveres com muita atenção vês que ao aceitarem os desafios da Missão Planeta 17 já estás a preparar 

grande parte do material que vais ter de trazer para o ACANAC obrigatoriamente.  

Os nossos Masters pensam em tudo e querem que te prepares bem para te juntares à FET, e que essa Prepara/Ação 

seja já inicio da TRANSFORMAÇÃO.  
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TRANSFORMA/AÇÃO 
O processo de transformação pela ação dos Cadetes em Agentes especiais, no Campo da União. 

Organização do Campo da União 

No Centro do nosso Campo da União estará a Árvore da Vida  

O Campo da União está dividido em oito Distritos com o nome de Árvores Primordiais 

JACARANDÁ WISTERIA DRACO BAOBAB 

BANYAN SEQUOIA ACER GINKGO 

 

Cada distrito é composto por 8 Divisões que têm nomes de rios do nosso planeta Terra 

Cada Divisão é composta por 5 Setores com 5 Patrulhas/Tripulações cada. 

 

Cada setor tem dois Paladinos responsáveis. 

Estes têm, também a responsabilidade de liderar cinco patrulhas/tripulações da divisão com a mesma cor.  

Estas cinco da mesma cor formam um Zug. 

NOTA: O Setor, Divisão e Distrito onde as patrulhas vão ficar será comunicado por email durante o mês de junho. 
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Acampamento 
O Acampamento será feito por Setor e cada patrulha/tripulação terá aproximadamente 35m². Cada 

expedição/flotilha, em regra geral, ficará no mesmo setor e sempre fisicamente toda junta. 

Numa divisão privilegiaremos ter setores de diferentes regiões. 

Em cada setor convidamos as patrulhas/tripulações que o ocupam a partilharem o espaço da melhor maneira para 

otimizar a ocupação do mesmo. 

A organização do ACANAC vai disponibilizar por patrulha as seguintes varas para construções  

 - 6 varas de 2 m com espessura de 2,5 a 4 cm  

- 4 varas de 2 m de 4 a 5 cm de espessura  

- 4 varas de 1,8m de 2,5 a 4 cm de espessura 

 

Outra madeira que necessitem para além desta terão de a trazer de casa. 

As cordas para as construções e delimitação do setor devem trazer de casa. 

Construções obrigatórias 

● Por patrulha 

○ Cozinha 

○ Mesa para as refeições que pode ser construída em conjunto com outras patrulhas do vosso setor. 

○ Não esquecer o sombreamento da cozinha e da mesa 

● Por setor 

○ Oratório para as orações da manhã e noite e onde as vossas árvores estejam protegidas e tratada 

Pórtico que identifique os agrupamentos e patrulhas nesse setor* 

Programa 
Este é o programa de “treinos” que estão preparadas para os Exploradores/Moços ficarem prontos para a sua 

transformação em agentes especiais, os Querubins da Vara Flamejante 

SEG 31 TER 01 QUA 02 QUI 03 SEX 04 SAB 05 DOM 06 

       

JOGO  
COR&AÇÃO 
 
CHEGADA 
 
CHECK-IN EM 
CAMPO 
 
MONTAGEM 
 

ENCONTRO DE 
DIRIGENTES 
 
CONSELHO DE 
GUIAS 

 
 
 

CAMINHO DOS SENTIDOS 
 

USB 
 

PORTO SEGURO 
 

GÉNESIS 

UNIÃO DESMONTAGEM 
 
CHECK-OUT 
 
SAÍDA DE CAMPO 

ALMOÇO 

FINAL DO JOGO 
COR&AÇÃO 

  LIGO-ME AO 
ESPIRITO 

 

JANTAR 

CERIMÓNIA DE 
ABERTURA 

ORIGENS MUNDOS 
DIFERENTES 
RUMOS IGUAIS 

ELIXIR DA 
NATUREZA 

TRANSFORMAÇÃO CERIMÓNIA DE 
ENCERRAMENTO 
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Atividades 

O Processo de transformação dos Exploradores/Moços tem as seguintes etapas: 

1. Receção e início do Jogo Cor&Ação (as montagens estão incluídas neste jogo) 

2. Cerimónia de Abertura  

3. Quatro dias, quatro treinos (Caminho dos Sentidos, USB, Porto Seguro e Génesis) 

4. Origens (1a Noite) 

5. Mundos Diferentes, Rumos Iguais (2a Noite) 

6. Elixir da Natureza (3a Noite) 

7. Transformação (4a noite) 

8. União 

9. Final do Jogo Cor&Ação 

10. Eucaristia - Ligo-me ao Espírito 

11. Cerimónia de Encerramento 

12. Desmontagem e Saída para a Re/Ação 

Jogo Cor&Ação 

Este jogo dinamizado pelos Masters decorrerá durante todo o acampamento e pontuará a patrulha em vários aspetos: 

● Construções 

● Separação dos lixos 

● Asseio e limpeza do setor 

● Dinâmica de campo 

● Descoberta de campo 

● Deixar cor no campo 

Os detalhes dos jogos serão informados aos Paladinos no primeiro dia do ACANAC que depois deverão transmitir aos 

seus guias num Conselho de Guias do Setor.  

O prémio do Jogo Cor&Ação além da pontuação será a t-shirt de Agente Especial. 

Cerimónia de Abertura 

Todos deveremos levar uma t-shirt branca para esta cerimónia e será onde os Exploradores e Moços conhecerão os 

heróis da Transformação 

Caminho dos Sentidos 

O dia ainda não nasceu, mas o Kiko já não consegue dormir com a excitação do dia que se aproxima. Dois distritos 

virão ter com ele para percorrer o seu caminho dos sentidos. Um percurso que fará com que os nossos Cadetes 

agucem os seus sentidos para os desafios que a Transformação exige – O Caminho dos Sentidos. 

Não aguentando mais esperar, sobe à Árvore com o seu violoncelo e começa a tocar uma música tão intensa que se 

espalha por todo o campo, como uma mensagem que lhe vem do coração. Qual não é o seu espanto ao ver que 

apenas os Cadetes dos dois distritos que o irão acompanhar estão a ouvir o som do seu violoncelo e estão todos a 

acordar. Em poucos minutos já se encontram prontos para partir e o KIKO fazendo uma chama surgir no alto da sua 

vara, dá início ao Caminho. 

Ao longo do caminho os nossos cadetes serão confrontados com problemas que assolam a nossa sociedade e que é 

urgente solucionar – Vícios, Educação precária, Igualdade na diferença, Religião e Solidariedade. 
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Para o KIKO somos todos retalhos de uma manta que é o Mundo e que apenas unindo todos os retalhos iremos poder 

fazer a diferença neste mundo de desigualdades. Por isso caros Cadetes, neste Caminho dos Sentidos iremos construir 

a manta da UNIÃO. 

USB 

Mais um dia quente que amanhece no campo União e os distritos preparam-se para mais um dia de treino intensivo. 

Do alto do Almortão a Maria Brisa faz uso dos seus poderes e convoca os seus dois distritos, enviando uma leve brisa 

fresca que os toca na face, para que se juntem a ela para serem submetidos ao exigente USB – Unidade de 

Sobrevivência Básica. 

Ao chegarem, os Cadetes são divididos em fações e irão rodopiar pelo campo de posto em posto tal como se 

estivessem a ser levados pelo vento. 

Para tornar os 4 desafios ainda mais interessantes a Maria, atribui a cada patrulha de cadetes uma coleção de BEADS 

que representam recursos, estes podem ganhar ou gastar em cada desafio. 

Sendo uma amante de desporto e de ar livre a Maria construiu um dia de treino intensivo para os Cadetes, fazendo-os 

trabalhar duro. Para além de trabalharem os seus atributos físicos irão aprofundar os seus conhecimentos nos 

trabalhos manuais, em comunidade e de consumo. 

A Maria é uma lutadora e quer que os nossos Cadetes sejam eles próprios ativos e interventivos na sua comunidade e 

daí prepará-los para sobreviverem neste mundo em decadência. 

Porto Seguro 

Mais uma noite quente em Idanha e o dia promete ser ainda mais quente – 40º à sombra é o dia ideal para o Pedro 

Águas levar os seus distritos para o campo de treinos náuticos da IIª – o Porto Seguro. Será lá que ele pretende treinar 

os seus Cadetes para combater os problemas que atacam a vida marinha. 

Uma vez chegados ao local os Cadetes ficam maravilhados com o que os espera. Uma arena de jogos construída em 

cima da água espera por eles. 

Ao entrar dentro da água o PEDRO faz com que toda a arena comece a funcionar e se transforme num espaço de 

combate às ameaças que os nossos ambientes marinhos sofrem diariamente – Degelo, Pesca cega, Poluição e Extinção 

de Espécies. Uma vez posta em movimento a mesma não pode parar até que todas as ameaças sejam combatidas e 

cheios de energia (o calor também ajuda) os nossos cadetes entram destemidos na água para o combate e que bem 

que sabe. 

No final do treino já com todos os cadetes em terra o Pedro senta-se na margem e em conjunto com os cadetes 

contemplam a magnífica paisagem que acabaram de salvar. 

Génesis 

O dia nasce em Idanha e o campo de treinos começa a despertar com a energia natural dos nossos cadetes a 

preparem-se para mais um dia de treinos. À espera deles está hoje a Ana Terra e está em pulgas para levá-los ao seu 

campo de treinos e lhes mostrar as suas provas no Génesis. 

Para serem bem-sucedidos na sua missão os nossos Cadetes têm que fazer tudo ao seu alcance para salvar a nossa 

fauna e flora. Por isso a Ana decidiu que seria importante dar-lhe a conhecer as maravilhas da agricultura orgânica 

como caminho para cuidar da terra e dos pobres. 
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Ao ver os seus distritos perfilados invoca os poderes que lhe foram conferidos pelo espírito da Terra e após preparar a 

terra de uma horta sem recursos a químicos faz crescer os maiores e mais frescos legumes que os cadetes alguma vez 

viram e mostra-lhes como eles também o podem fazer. 

Para além de aprenderem a importância dos legumes na nossa dieta e a melhor forma de os cultivar os 

nossos cadetes terão ainda outras surpresas que servirão para os preparar para fazer da TERRA uma casa 

cada vez melhor para todas as espécies que nela habitam, onde a saúde e a erradicação da pobreza são 

uma prioridade. 

Origens 

A primeira noite. Foi um dia árduo, quente, mas divertido para os nossos Cadetes, mas havia algo que ainda não 

tinham conseguido fazer. Com a azáfama das montagens, abertura e o primeiro dia de treinos ainda não tinham 

conseguido conhecer muito bem os seus colegas de Divisão e muito menos os do seu Distrito. Para colmatar este 

problema os nossos SENSEIS prepararam uma noite especial em que todos vão ser chamados a mostrar de onde vêm e 

o que são. 

Foram distribuídos por todo o campo de treinos e estavam agora em círculo com patrulhas de várias expedições e com 

os trajes/vestes dos povos originais. O desafio era relembrar de onde viemos e, à volta da chama unificadora, partilhar 

com as outras patrulhas de cadetes, dando-se assim a conhecer uns aos outros. 

Eram 320 chamas unificadoras espalhadas pelo campo que inspirava todos os Cadetes a se aplicarem e a mostrar de 

onde vêm e o que os caracteriza. 

No futuro teremos sempre de lembrar e respeitar as nossas origens e conhecer os que como nós têm a missão de 

deixar o mundo melhor do que o encontrámos. 

Mundos Diferentes, Rumos Iguais  

Segundo dia de treinos que finda e noite ainda reserva mais surpresas. 

A árvore da Vida anuncia aos nossos Cadetes que estes são chamados a viajar pelo mundo para descobrir quais os 

problemas das sociedades e como os resolver. Será uma jornada intensa com muitos desafios! 

O primeiro do desafio será ultrapassar a barreira linguística que os separa dos diferentes povos. Esta barreira é 

ultrapassada utilizando os antigos alfabetos traduzidos para desvendar os segredos que se escondem em cada ponto 

de passagem. Cada chegada transforma-se num momento de descoberta e cada partida numa caminhada para o 

desconhecido. 

O segredo para que possam completar com sucesso esta etapa será conseguirem que a sua patrulha contacte com 

todos os dez povos que os esperam sem que se enganem no caminho. No entanto, tenham atenção as traduções 

podem levar-vos para caminhos errados. No final, de volta à sua terra, uma festa os aguardará para os felicitar e 

mostrar qual o seu papel na defesa dos povos com quem estiveram. 

Será uma oportunidade para os Cadetes trabalharem as suas aptidões linguísticas e a sua capacidade de comunicação 

com povos diferentes. 
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Elixir da Natureza 

Três dias haviam passado e muitos estavam cansados, o treino revelava-se cada vez mais duro e a moral começava a 

esmorecer levando mesmo alguns a sentirem saudades de casa e uma vontade crescente de abandonar a missão. 

Ao cair da noite o cansaço ainda se acumulava mais e os nossos Cadetes falavam entre si sobre como tinha sido o seu 

dia de repente um chamamento emana das árvores chamando-os à Arena do futuro. Ao lá entrarem, algo de estranho 

lhes aconteceu, descobriram que tinham energia guardada em cada abraço partilhado com os seus colegas, em cada 

átomo do corpo e em cada sorriso que encontravam ao olhar para a cara do Cadete que se encontrava ao seu lado. A 

atmosfera da Arena previa que algo mágico estaria para acontecer e, como que levado por uma Brisa suave, o cansaço 

desapareceu. 

De repente uma cortina de Água brota da Terra e uma imagem aparece lá projetada como que por magia. A sequência 

de imagens deixa todos de boca aberta e apercebem-se que acabam de vislumbrar o futuro que queremos para o 

nosso planeta e que deixará o espírito da terra iluminado. É-lhes apresentado o Elixir da Natureza que de todos brota 

para salvar o Mundo. 

Esta descoberta faz com que todos vejam a sua energia restaurada e a vontade de prosseguir com os treinos 

redobrada. Afinal só falta um dia para que o tão aguardado momento de entrada na FET seja uma realidade. 

Transformação 

Último dia de treinos terminado e os Cadetes estão em pulgas para o grande momento. 

As provas haviam terminado, cada Cadete suportou o plano de treinos diário concebido para torna-los em agentes de 

Transformação. Faltava saber quais patrulhas que mais se destacaram em cada Distrito, mas todos eles estavam 

orgulhosos do seu desempenho. 

No entanto havia algo dentro deles que ainda não estava satisfeito. A sua chama estava acesa, mas ainda ninguém a 

conseguia ver, pois estava bem guardada no seu interior. Era chegada a hora de a fazer brotar. Cada patrulha tinha 

sido convidada a trazer de casa um local para guarda a chama, uma vara que apesar de todo o seu treino ainda não 

estava em chama. 

Juntaram-se junto à Árvore da Vida e foram convidados a ligar-se ao Espírito a Deus de uma forma que nunca tinham 

experimentado. Esta ligação foi de tal forma intensa que a sua Chama interior foi crescendo de forma incontrolável, 

até que lhes era impossível contê-la lá dentro. Incitados pelos Guardiões do Espírito os Cadetes são incitados a deixar 

sair a sua chama, para espanto de todos as varas individuais entram em chamas e todos juntos formam uma luz tão 

forte que a árvore da vida se ilumina com tamanha quantidade de energia. 

Ao verem a sua vara flamejante os Exploradores apercebem-se que o treino de transformação está concluído e que 

são agora membros da FET, fazem parte da elite – são Querubins da Vara Flamejante. 

Esta transformação interior enche-os de responsabilidade e impele-os a serem a partir desse momento agentes 

especiais de Transformação e tudo farão para proteger a Árvore da Vida. 

Deverão apresentar-se devidamente uniformizados nesta cerimónia. 

União 

Chegado o último dia em campo os Querubins são todos convocados a uma ultima missão antes da partida. Na Arena 

do Futuro espera-os uma surpresa preparada pelos 4 heróis como forma de agradecimento por toda a energia 

acumulada para salvar a Árvore da Vida. 
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Uma celebração da União de todos os Querubins inicia-se e todos estão de parabéns sem eles o mundo estava 

condenado e a vida na Terra comprometida. Agora era chegado o momento de distinguir os melhores de cada Distrito 

e de revelar o Distrito que mais contribuiu com Energia para a Árvore da Vida. 

Ao chegar a Surpresa os Querubins entram em delírio e todos sem exceção sentem-se unidos pela chama unificadora 

que ainda brilha na sua vara e que a hora de partir para levar a Transformação às suas comunidades está quase a 

chegar. 

Ligo-me ao Espírito (Eucaristia) 

Unidos e com o espírito cheio de chama é chegada a hora de levar a árvore do Génesis de cada patrulha para a Arena 

para apresenta-la à Árvore da Vida. 

Os Guardiões do Espírito iniciam então a cerimónia de entrega da árvore e de aproximação de todas as raízes naquele 

solo sagrado. Rapidamente o Espírito da Vida chama pelas Árvores e estas enterram as suas raízes no solo até se 

unirem às raízes da Árvore da Vida. Sem se aperceberem os Querubins começam a ouvir na sua cabeça as vozes e os 

sons de terras desconhecidas e a receber imagens de caras e lugares em que nunca estiveram. 

De repente uma voz que não se ouviu, mas que todos sentiram toca na consciência de cada Querubim dizendo-lhe – 

“Eu sou a Árvore da Vida e as minhas raízes estão em toda a Terra. Não tenhais medo que estarei sempre convosco, 

nos bons e principalmente nos maus momentos para vos acompanhar e dar alento, pois o caminho é duro e muito 

exigente, mas sei que serão capazes. Ide e transformai o mundo”. 

Com todos os Querubins em silêncio, sem saber muito bem o que lhes acabara de acontecer, os Guardiões lançam o 

desafio de cada um pegar numa árvore que não a sua e de a levaram para suas casas como forma de ligação ao 

Espírito da Árvore presente na Árvore da Vida. 

 

Cerimónia de Encerramento 

Unidos na Arena do Futuro os nossos 4 Heróis despedem-se dos seus Querubins e abraçando-os com uma energia 

palpável deposita o futuro do planeta nas mãos daqueles 22000 jovens ali reunidos. 

Apelando aos seus poderes – Terra, Água, Fogo e Vento, dão aos seus agentes um espetáculo que lhes vai ficar na 

memória para todo o sempre. 

É chegada a hora de partir e todos os Querubins são chamados a ir ser Agentes Especiais de Transformação em suas 

casas, cidades ou regiões. 

Que o Espírito do Planeta esteja convosco. 
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Pontuação 

As patrulhas poderão pontuar nos seguintes jogos e com essa pontuação carregar as baterias cósmicas que serão 

usadas para alimentar a energia da Árvore da Vida. No final do dia irão poder ver essa energia ganha todos os dias ser 

transferida para o ramo do vosso Distrito. O objetivo é que, no final, cada distrito consiga o máximo de energia 

carregada e que a tua patrulha seja a que mais contribuiu para o seu distrito. 

A patrulha que mais energia contribuir de cada distrito ganhará um prémio a ser entregue na cerimónia da União. Será 

também destacado o Distrito que mais energia positiva forneceu à Árvore da Vida. 

Esquema de pontuação 

 100% TOTAL  

  

20% JOGO COR&AÇÃO 

 

 

 

  

15% CAMINHO DOS SENTIDOS 

 

 

  

15% USB 

 

 

  

15% PORTO SEGURO 

 

 

  

10% 

MUNDOS DIFERENTES, 

RUMOS IGUAIS  

  5% GÉNESIS 

  

20% PREPARA/AÇÃO 

 

 

 



 

  ACANAC 2017 - Exploradores e Moços | Apoio à preparação 

 

 

 

19 

Banhos 

Todos os dias teremos um período de banhos entre as 18:00h e as 20:00h. 

Alimentação e Compras 

A compra de mantimentos e a preparação das refeições é da inteira responsabilidade da patrulha. 

Sairá informação mais detalhada sobre este tema em Newsletter do ACANAC 2017 que poderás imprimir e 

acrescentar como anexo a este documento. 

Alertamos para o facto de que os exploradores terem de saber fazer compras em patrulha e gerir uma verba para a 

semana. 

Saúde 

A primeira linha de socorro a acidentes em campo ou em atividade é efetuada pelo socorrista da patrulha, em seguida 

pela equipa de socorro do subcampo em atividade ou na enfermaria do Campo da União. 

Todos os casos que não sejam de socorro básico serão encaminhados da Enfermaria de Campo para o Hospital de 

Campo. 

Na enfermaria de campo teremos a possibilidade de guardar a medicação de casos específicos e comunicados. 

Outras informações 

No caso de sentirmos necessário informar ou alertar algo mais enviaremos a posterior um ou mais anexos a 

acrescentar a este documento. 

  



 

  ACANAC 2017 - Exploradores e Moços | Apoio à preparação 

 

 

 

20 

RE/AÇÃO 
 

Na fase da re/ação, para além da Árvore que vão levar para plantar e cuidar e do resumo da caça/pesca (o relatório) 

que tem de entregar, vamos pedir aos exploradores/moços que, sejam verdadeiros agentes de transformação e que 

com as suas boas ações deixem realmente o mundo um bocadinho melhor estando atentos e agindo em todos os 

aspetos possíveis na proteção, na transformação positiva, desta que é a nossa casa comum, o nosso planeta. 
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ANEXOS 
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IMAGINÁRIO 

IMAGINÁRIO - Geral/ACANAC 

Abraçar o Futuro 

Um dia o espírito da Terra acorda de um sono profundo e depara-se com uma evitável degradação das condições de 

vida e sustentabilidade do planeta, do nosso Mundo. Sim, com uma possível destruição. 

Apesar de serem muitas as causas que levaram ao aumento da poluição, das desigualdades entre os povos e à falta de 

sustentabilidade dos recursos existentes, quase tudo causado pela ação imprópria do Homem, sente-se que ainda há 

um tempo próprio para proteger o planeta. É tempo de adotar medidas de consumo e produção sustentáveis, de fazer 

uma correta gestão dos recursos naturais e, sobretudo, de criar iguais oportunidades para que todos possam garantir a 

sua subsistência e uma vida com dignidade. No demais, é urgente inverter a problemática das alterações climáticas, 

para que o planeta, por si, ainda possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. 

O espírito da Terra apercebe-se das inúmeras iniciativas que têm existido, no sentido de consciencializar as pessoas para 

estes problemas. Infelizmente, muitos destes esforços na procura de soluções concretas para a mudança acabaram num 

enorme fracasso, não só porque houve recusa de quem tinha poder para fazer mais, mas também pelo desinteresse 

dos restantes. As atitudes que dificultaram os caminhos para uma solução mais viável, mesmo entre os crentes, foram 

da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas 

apresentadas. Ele sabe e precisa de uma nova “onda” de solidariedade universal, de uma união que mobilize, 

testemunhe e crie alternativas. 

Numa memória saudosista, o espírito da Terra recorda lugares incrivelmente belos no seu estado selvagem, outrora 

sustentáveis e que estão (ou rapidamente podem vir a estar) inundados de resíduos, muitos deles não biodegradáveis. 

Desde resíduos domésticos e comerciais, passando por detritos de demolições, poluentes atmosféricos, resíduos 

biológicos, eletrónicos e industriais e resíduos tóxicos e radioativos. A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez 

mais num imenso depósito de lixo. 

Temendo pelo futuro da Terra, ele pensa sobre quem e de que forma poderá ajudar a salvar esta “casa comum”. Ele  

está determinado a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres 

humanos possam realizar o seu potencial com dignidade e igualdade de direitos e num ambiente saudável. 

Mas quem poderá lutar contra estes males que assolam a Terra? Pergunta ele??? 

Lembra-se, entretanto, que a ajuda poderá vir dos jovens. Sim, dos jovens! Jovens que não se corrompam facilmente, 

não se deixem levar pela destruição de um bem que é de todos e onde se impõe a necessidade de interiorizar valores 

que os ajudem a ser cidadãos responsáveis, solidários e com firmeza de carácter. 

Este espírito pretende promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo e da violência. Não 

pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável. 

 

Neste sentido percorre vários povos e encontra muitos jovens que pelas suas características se enquadram no que ele 

quer. No entanto, estes jovens têm de ser submetidos a vários testes no sentido de estarem bem preparados para esta 

grande tarefa e para isso convoca-os para uma Reunião e forma uma equipa que tentará evitar a destruição da Terra. 

Nessa altura os jovens são transportados para um espaço secreto, um paraíso onde não existe poluição, onde todos se 

organizam, responsabilizam e cuidam de uma Casa Comum. Os jovens reúnem-se longe da civilização, num espaço que 

lhes diz muito, um lugar que se chama Idanha. Lá, o espírito vai ensinar os segredos da natureza que se identificam com 

os quatro elementos básicos: Terra, Fogo, Água e Vento. Através destes elementos estes jovens irão aprender a resolver 
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situações problemáticas relacionadas com a sustentabilidade do planeta. A grande missão destes jovens prende-se com 

o cuidado a ter com esta Casa Comum, logo, quando estes jovens perceberem a dimensão desta missão serão capazes 

de ajudar o espírito da Terra nesta renovação. 

Com a Terra irão aprender e arranjar estratégias para 

● erradicar a pobreza, 

● acabar com a fome através de uma agricultura sustentável, 

● promover a saúde e bem-estar e 

● proteger e recuperar todas as formas de vida na terra. 

Através do Fogo alcançar 

● a igualdade entre homens e mulheres, 

● educação de qualidade, 

● trabalho decente e crescimento económico e 

● a Paz, a justiça e instituições eficazes. 

Com a Água assegurar 

● água potável e saneamento, 

● vida na água, 

● indústria, inovação e infraestruturas e 

● ações contra a mudança global do clima. 

O Vento pretende criar 

● energia limpa e acessível, 

● o consumo e produção sustentáveis, 

● cidades e comunidades sustentáveis e 

● redução nas desigualdades sociais. 

 

Ligados a estes quatro elementos vão estar os quatro jovens mais bem preparados que o espírito da Terra encontrou. 

Com a sua ajuda vão liderar os outros jovens em várias equipas com o objetivo de melhor preparem esta Missão. 

Ana Terra é uma jovem estudante com uma paixão incrível por tudo o que é ambiental, ela está disposta a fazer 

qualquer coisa ao seu alcance para salvar a nossa fauna e flora. Defensora da "agricultura orgânica", também 

chamada de sustentável ou de subsistência, considera que a melhor forma de acabar com a pobreza reside na 

produção de leguminosas, pois vê neste alimento apenas benefícios e nenhum risco à saúde humana. Sabe bem que é 

inseparável cuidar da terra e cuidar dos pobres. 

Kiko Fogueira é um jovem inteligente, bem-humorado e impulsivo que adora tocar violoncelo e ler. Ele é o mais 

intelectual dos quatro adolescentes e um acérrimo defensor dos direitos humanos, de uma organização mais justa da 

política, sonha com o modo de conseguir acabar com a violência infantil e respetiva educação de qualidade. 

Pedro Águas é um estudante de biologia marinha e conhece profundamente os vários ecossistemas dos oceanos do 

planeta, nos tempos livres gosta de inventar mecanismos para economizar água e torná-la potável e acessível nas 

várias regiões do mundo, enquanto fonte de vida. Deslumbra-se sempre com a beleza das paisagens que encontra.  

Maria Brisa adora praticar todo o tipo de desporto ao ar livre e gosta de estudar física e matemática. Apesar de ter um 

temperamento forte no sentido de dar a conhecer a sua opinião, esta jovem demonstra muita serenidade na altura de 

tomar decisões, sonha em acabar com as desigualdades no mundo e está sempre pronta a envolver-se em grupos que 

lutam por diversas causas sociais. 

O espírito da Terra acredita que a Humanidade irá abraçar o FUTURO, porque a causa é urgente e importante – 

defender a CASA COMUM, que é de todos, que é Dom de Deus. Com a certeza e determinação dos jovens, tendo 
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presente que o Criador não abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem Se arrepende de nos ter criado, só a 

Humanidade possui ainda a capacidade para esta aventura em torno da Casa Comum.  
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IMAGINÁRIO - IIª SECÇÃO - EXPLORADORES E MOÇOS 

A cada dimensão deste desafio estão associadas diferentes atitudes para o enfrentar: o Criar, o TRANSFORMAR, o Agir 

é o Compromisso 

Sim, a TRANSFORMAÇÃO tem que ser a chave libertadora desta grande aventura. 

O Espírito da Terra terá uma força nunca antes vista depois que a Legião que se vai preparar entre ao serviço da 

humanidade. 

Essa Legião é composta por agentes que constituem a FET - Força Especial de Transformação 

Em sintonia com o Espírito da Terra, renasceu e será o elemento central desta preparação: A Árvore da Vida. Plantada 

sobre a fonte eterna, ela erguer-se-á da Terra marcando presença no horizonte. 

O seu tronco é composto por algumas das árvores mais belas, mais exóticas, mas também mais ameaçadas no 

planeta: [as espécies de árvores dos distritos] - são elas que vão identificar cada um dos distritos da FET. 

Dos seus ramos nasceram já aqueles que prepararão a FET. Os Masters e os Senseis 

Por entre as suas folhas, os 4 heróis irão acompanhar este processo de TRANSFORMAÇÃO. 

“O sol levanta-se mais uma vez neste Mundo a caminhar para a destruição, e ao sentir o calor reconfortante dos 

primeiros raios de luz, o Espírito do Planeta decide que é chegado o momento de passar à AÇÃO. Convoca os seus 4 

heróis com urgência para o campo de treinos de Idanha e num último esforço para salvar a fonte eterna do Elixir da 

Natureza, reúne toda a energia que ainda possui e faz brotar da TERRA, mesmo sobre a fonte, uma árvore magnífica 

ligada pelas raízes às árvores mais belas, mais exóticas e também as mais ameaçadas do planeta – a ÁRVORE DA VIDA. 

Esta é uma árvore mágica, já por tantas vezes mencionada em histórias muito, muito antigas, que se alimenta da 

energia de TRANSFORMAÇÃO que é gerada no planeta e se morrer seca a VIDA na TERRA. 

Esgotado e quase a cair novamente no sono profundo o Espírito do Planeta pede aos seus bravos heróis que sejam os 

guardiões da Árvore da Vida e que sejam AGENTES ESPECIAIS DE TRANSFORMAÇÃO, pois sem eles a nossa CASA 

COMUM está condenada. 

Sentindo-se orgulhosos de terem sido escolhidos e inspirados pela energia que emana da Árvore da Vida os nossos 

heróis, decidem dar início a este grandioso projeto de transformação da nossa casa comum. Para isso vão reunir uma 

Força Especial de Transformação – FET, constituída por agentes especiais de transformação provenientes de todo o 

planeta secretamente conhecidos por QUERUBINS DA VARA FLAMEJANTE. Escolhem a ÁRVORE DA VIDA para ser o 

quartel-general do grupo e será a partir desta grande árvore, que os nossos 4 heróis vão monitorizar as diversas 

etapas de evolução de cada agente de transformação. Como símbolo desta elite KIKO utiliza as suas capacidades para 

dar forma a um pau tornando-o - uma VARA FLAMEJANTE.  

Como forma de identificar os “cadetes” que podem fazer parte desta grande força especial de TRANSFORMAÇÃO, os 4 

heróis decidiram convocar todos os jovens que habitam nos 8 distritos que compõem o planeta, e que detêm a força e 

pureza suficientes para ultrapassar as diversas aventuras/desafios que os esperam. Os escolhidos serão enviados para 

um campo de treino secreto a fim de serem preparados e transformados em agentes. 

Será uma missão secreta de provas e treino intensivo em que os nossos heróis irão ter a ajuda de um corpo global de 

especialistas formada por seres invocados e vindos da natureza: os masters, os senseis, os guardiões, os druidas e os 

elfos. 

Quando tiverem assimilado todos os conteúdos e ultrapassadas todas as provas a que vão ser sujeitos, os cadetes vão 

transformar-se em QUERUBINS DA VARA FLAMEJANTE, uma força de elite da FET, ficando assim aptos para lutar pela 

a sã convivência entre os HUMANOS, a NATUREZA e o nosso CRIADOR… “ 
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CONCEITOS 

Termo Explicação 

TRANSFORMAÇÃO  Será a chave libertadora desta grande aventura. O Espírito do Planeta terá uma força nunca 

antes vista depois que a Legião que se vai preparar entre ao serviço da humanidade.  

FET Força Especial de Transformação - Legião de agentes que se vão preparar para ajudar o Espírito 

da Terra. 

Árvore da Vida Nascida sobre a fonte eterna do Elixir da Natureza irá erguer-se da Terra marcando presença no 

horizonte e será o elemento central da transformação.  

Árvores Distrito 8 árvores que irão identificar cada um dos 8 distritos da FET e que serão alimentadas pela 

evolução dos seus agentes – JACARANDÁ, BANYAN, WISTERIA, SEQUOIA, DRACO, ACER, BAOBAB 

e GINKGO. 

Heróis da 

TRANSFORMAÇÃO 

4 Heróis escolhidos pelo Espírito da Terra que irão convocar e inspirar os adolescentes dos 8 

distritos do planeta. 

Masters, Senseis, 

Guardiões, Druidas e 

Elfos 

Nascidos dos ramos da Árvore da Vida serão os responsáveis pela preparação/treino da FET. São 

antigos cadetes que mantiveram os valores do Espírito da Terra e o inconformismo da juventude 

apesar de viverem num Mundo em decadência. 

Cadetes Exploradores de várias localidades que foram escolhidos por deterem a força e pureza 

necessárias para superar as aventuras/desafios que irão encontrar no caminho para se tornarem 

agentes especiais de transformação 

Campo União Nome pelo qual será conhecido o campo dos Exploradores. 

Arena do Futuro Local no centro do campo onde se encontram todas as secções. 

Vara Flamejante  Objeto usado pelos Querubins para os ajudar na transformação do mundo. 

Querubins da Vara 

Flamejante  

Força de elite pertencente à FET 

Distrito, Divisão e 

Setor 

Nomes da divisão do Campo União 

ZUG Grupo, de cinco patrulhas da mesma divisão com a mesma cor, que realizarão as atividades da 

semana em conjunto. 

Paladinos Têm a responsabilidade de coordenar um setor e liderar cinco patrulhas/tripulações da divisão 

com a mesma cor. Estas cinco da mesma cor formam um Zug  

B.A.D.A’s Cada Distrito destacará cerca de 25 a 30 dirigentes para incorporarem as Brigadas de Apoio ao 

Desenvolvimento das Atividades. Estes dirigentes irão apoiar as atividades que os seus 

exploradores estão a realizar nesses dias 
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PLATAFORMA Google Classroom 

 

O Google Classroom é uma plataforma de gestão de conteúdos para instituições de educação que procuram 

simplificar a criação, a distribuição e avaliação de trabalhos. 

Apesar de estar mais orientada ao ambiente escolar, é uma plataforma que serve o propósito das provas 

 

Para submeter uma prova: 

1. Acede a classroom.google.com com o email com que inscreveste a tua patrulha. 

2. Clica na turma e depois na prova. 

3. Observação:  também podes aceder às provas na página "Trabalho" ou na agenda da turma. 

4. Se outros trabalhos precisarem de ser feitos na tarefa, clique em Abrir tarefa. 

5. Para anexar um item: 

● Ao lado de "Adicionar", clique na seta para baixo . 

● Clique em Google Drive , Link  ou Arquivo . 

● Seleciona o anexo e clica em Adicionar. 

6. (Opcional) Para remover um anexo, clica em Remover . 

7. (Opcional) Para adicionar um comentário particular, escreve na caixa e clique em Postar. 

8. Clica em Entregar e confirma. 

9. O status da prova será alterado para Concluída. 

 

Nota:  

O nome do ficheiro que vais submeter deve ter o seguinte formato xxxx-yyyy-ww-zz.ext 

Onde:  

xxxx é o número do vosso agrupamento com 4 algarismos 

yyyy é o nome do animal da vossa patrulha 

ww é o número da prova 

zz é o numero 01, 02, 03 ou mais se fores submeter mais que um ficheiro para a mesma prova 

ext é a extensão do ficheiro que vais submeter (imagem jpg ou png, video avi, mp4, wmv) 

https://classroom.google.com/

