
ACAREGGOTTALLENT

========== 
Caro Escuteira e Escuteiro, 
Tens um talento? Gostavas de apresentar o teu talento no Acareg? Nós temos o espaço ideal
para ti! 
Para isso envia-nos um email com dados em baixo até ao dia 20 de Julho.

Para: acareg2019.aveiro@escutismo.pt 
Assunto: #acareggottallent 
Conteúdo: 
* Nome(s) Escuteiro(s): 
* Agrupamento(s): 
* Secção/Secções: 
* Descrição do Talento a apresentar: 
* Duração da Apresentação: 
* Materiais Necessários: 

 

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt


* Email Escuteiro (Encarregado de Educação se for menor): 
* Contacto Telemóvel Escuteiro (Encarregado de Educação se for menor): 
* Email Dirigente: 
* Contacto Telemóvel Dirigente:

Queres ser reporter oficial do ACAREG?

Se tens talento para a área do jornalismo e/ou comunicação este desafio é para ti! 
Ao longo do ACAREG cada Lobito/Escuteiro vai vivenciar todo um conjunto de atividades. O que
se pretende é que nos façam chegar fotos e pequenas “reportagens” do dia a dia do ACAREG
(construções, fatos ocorridos, atividades, etc). Essas “reportagens” e fotos serão então publicadas
em páginas ligadas ao CNE e/ou ACAREG 2019. 
Todos aqueles que se queiram candidatar a iniciar o percurso para obtenção de uma ou das
duas insígnias (jornalista e/ou fotógrafo), devem falar com o seu Chefe de Unidade que,
posteriormente, enviará um email de candidatura (acareg2019.aveiro@escutismo.pt) do
elemento em causa, até ao dia 13 de Julho. 
Mais informações detalhadas aqui

PEDIDO DAS ATIVIDADES GERAIS

Conforme informado no POW WOW as atividades gerais solicitam: 
1 - Chefe de Agrupamento/Representante: fazerem e enviarem um vídeo de 10s no máximo ou 5
fotos no máximo de todas as secções que vão ao acareg (para o vídeo de abertura do acareg) a
enviar até 7 de Julho para o email do ACAREG; 
2 - Por bando/patrulha/equipa/tribo: levarem uma manta que dê para todos os elementos estarem
sentados em cima dela;

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=441


URGENTE | DADOS DE SAÚDE E RESTRIÇÕES
ALIMENTARES ATUALIZADOS

Conforme consta do art. 3º do regulamento do ACAREG, informamos que todos os participantes
têm obrigatoriamente de possuir a ficha de saúde e restrições alimentares 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 1 semana efetuem as devidas atualizações.

OBRIGATÓRIO | 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)

INFORMAÇÕES SOBRE BEM-ESTAR EM CAMPO

A equipa responsável pela saúde em campo elaborou um conjunto de informações bastante
úteis que deverão ter em conta durante a atividade. 
Clica aqui para acederes aos conteúdos

ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA EM CAMPO

Queres saber como podes montar a cozinha em campo e o que deves levar? 
Achas que tens de levar um extintor? 
Quais os equipamentos de iluminação que podes levar para o ACAREG? 
Estas e outras informações encontras aqui

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=401
http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=433
http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=428


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

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