
HINO DO ACAREG

No pow wow mostramos aos guias,
socorristas e dirigentes presentes o hino
oficial do ACAREG 2019. 
Agora, divulgamos em público aquela que
será a música que queremos que todos os
escuteiros saibam cantar na terra dos
Sonhos! 
Clica aqui para assitires ao vídeo

DADOS DE SAÚDE
ATUALIZADOS

Conforme consta do art. 3º do regulamento
do ACAREG, informamos que todos os
participantes têm obrigatoriamente de
possuir a ficha de saúde devidamente
atualizada no SIIE 
(Sistema Integrado de Informação
Escutista), podendo posteriormente ser
atualizada, em caso de 
necessidade médica. 
Os dados aí registados serão retirados
dentro em breve para podermos criar o
mecanismo que irá servir para as diferentes

áreas (saúde, alimentação e proteção civil) avaliarem as particularidades. 
Pedimos por isso que num prazo de 15 dias efetuem as devidas atualizações.

 

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt
https://www.youtube.com/watch?v=v5zKmohDv3c


TERMO DE AUTORIZAÇÃO
DE USO DE IMAGEM

Conforme disposto no regulamento geral do
ACAREG, todos os encarregados de
educação dos participantes menores terão
de preencher e assinar o termo de
autorização de uso de imagem.

Solicitamos assim a todos os agrupamentos
que realizem este processo junto dos
encarregados de educação e entreguem

TODAS as fichas devidamente preenchidas, num dossier único, nos nossos serviços
administrativos até ao dia 12 de julho de 2019.

A não existência deste documento implica a não participação do elemento em causa no
ACAREG 2019. 
(clica para aceder ao documento)

POW-WOW SERVIÇOS |
29/JUNHO

Segundo rezam as crónicas um Pow-Wow é
o nome dado a uma reunião dos povos na
qual os membros das diversas tribos se
juntam para socializar, aprender, partilhar
conhecimentos. 
Pois bem, no dia 29 de Junho, a nossa
Região de Aveiro vai ter o seu Pow-Wow
SERVIÇOS, mais concretamente na

freguesia de Avelãs de Cima, concelho de Anadia. Nesse Pow-Wow, vamos já trabalhar com
todo o pessoal que está inscrito para os serviços (exceptuando a área da saúde) no ACAREG
bem como partilhar informações que irão ser úteis para o decorrer da atividade.

O horário da atividade vai ser o seguinte: 
� 09:30 - Abertura 
� 10:15 - Encontro por sectores 
� 12:30 - Encerramento

Para mais informações contacta-nos através do email acareg2019.aveiro(at)escuteiros.pt

Este boletim é produzido e distribuído pelo Corpo Nacional de Escutas - 
Região de Aveiro 

E-mail: info.aveiro(at)escutismo.pt

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=401
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