
Chegou a hora 

do TEU maior 

DESAFIO
Na última etapa do teu percurso, é  

tempo de dares o grande passo rumo à 

construção de um mundo melhor. Para 

isso, deves executar um projeto com  

impacto que deve ser feito à tua medida. 

Esta ação é a grande oportunidade de 

fazeres a diferença na sociedade, pondo 

em prática tudo aquilo que aprendeste 

dentro e fora do escutismo… tudo o que 

és! É a hora de te tornares Homem-Novo!

É o TEU DESAFIO!

Onde
: Preferencialmente, numa 

associação fora do CNE 

Quan
do: etapa da Partida 

Dura
ção: 3 a 6 meses



Chegou a hora 

do TEU maior 

DESAFIO
Na última etapa do teu percurso, é  

tempo de dares o grande passo rumo à 

construção de um mundo melhor. Para 

isso, deves executar um projeto com  

impacto que deve ser feito à tua medida. 

Esta ação é a grande oportunidade de 

fazeres a diferença na sociedade, pondo 

em prática tudo aquilo que aprendeste 

dentro e fora do escutismo… tudo o que 

és! É a hora de te tornares Homem-Novo!

É o TEU DESAFIO!

Onde
: Preferencialmente, numa 

associação fora do CNE 

Quan
do: etapa da Partida 

Dura
ção: 3 a 6 meses



Chegou a hora 

do TEU maior 

DESAFIO
Na última etapa do teu percurso, é  

tempo de dares o grande passo rumo à 

construção de um mundo melhor. Para 

isso, deves executar um projeto com  

impacto que deve ser feito à tua medida. 

Esta ação é a grande oportunidade de 

fazeres a diferença na sociedade, pondo 

em prática tudo aquilo que aprendeste 

dentro e fora do escutismo… tudo o que 

és! É a hora de te tornares Homem-Novo! 

É o TEU DESAFIO!

Onde
: Preferencialmente, numa 

associação fora do CNE 

Quan
do: etapa da Partida 

Dura
ção: 3 a 6 meses



Chegou a hora 

do TEU maior 

DESAFIO
Na última etapa do teu percurso, é  

tempo de dares o grande passo rumo à 

construção de um mundo melhor. Para 

isso, deves executar um projeto com  

impacto que deve ser feito à tua medida. 

Esta ação é a grande oportunidade de 

fazeres a diferença na sociedade, pondo 

em prática tudo aquilo que aprendeste 

dentro e fora do escutismo… tudo o que 

és! É a hora de te tornares Homem-Novo!

É o TEU DESAFIO!

Onde
: Preferencialmente, numa 

associação fora do CNE 

Quan
do: etapa da Partida 

Dura
ção: 3 a 6 meses


