COMPANHEIRO

INFORME III

•

Preparar uma refeição em uma fogueira
durante um acampamento. (A 9)
•
Identificar 12 arvores nativas (aves) (A 7)
•
Aprender ou recapitular os seguintes nós: A)
oito, B) volta do salteador, C) duplo, D) Caminhoneiro,
E) Direito, F) volta do fiel, G) escota, H) lais de guia, I)
simples, (VII 3)
•
Participar de um acampamento de final de
semana e fazer um relatório destacando o que mais
lhe impressionou positivamente. (VIII 2)
•
Descobrir os pontos cardeais sem a ajuda de
uma bussola, e desenhar a rosa dos ventos. (VIII 1)
•
Completar a especialidade de acampamento
II. (V 4)

ACAMPAMENTO VIII

TEMA:

Pra Sempre FIEL

Atenção DESBRAVADORES ¨Defensores do Sertão¨ está
chegando o grande momento, o evento mais esperado
do ano – O ACAMPAMENTO VIII QUE ACONTECERÁ EM
CAMPO SANTO – SANTA FILOMENA-PE(30 km de
Dormentes) do dia 14 à 16 de agosto deste ano com
o tema: PRA SEMPRE FIEL, prepare seu coração, seu
físico, sua mente pois será pura adrenalina, seu coração
vai bater 100.000 por segundo, Fique ligado para que
você não fique de fora, pois se você ficar de fora vai
chorar amargamente.
Pre-requisitos:
 Ficha de inscrição preenchida e entregue até o
dia 26.07.15.
 Mensalidade em dia até julho de 2015.
 Autorização de viagem entregue até o dia
09.08.15.

PESQUISADOR
•

Preparara um cardápio vegetariano para sua
unidade, para um acampamento de 3 dias e
apresentar a seu instrutor. (A 9)
•
Aprender a fazer as quatro amarras básicas e
construir um móvel de acampamento. (A 8)
•
Identificar seis pegadas de animais ou aves.
Fazer um modelo em gesso, massa de modelar ou
biscuit de três dessas pegadas. (A 7)
•
Aprender a usar uma bussola ou GPS,
encontrando pontos determinados. (VIII 3)
•
Completar a especialidade de acampamento
III (VIII 2)
•
Apresentar os segredos para um bom
acampamento de final de semana. Planejando e
cozinhando duas refeições. (VIII 1)
•
Identificar a estrela alfa da constelação de
centauros e a constelação de órion, conhecer o
significado de órion como descrito por Ellen White no
livro primeiros escritos pag. 41. (VII 1)

Concurso:
 Não esqueçam o concurso da pregação, baseado
no tema “Pra sempre Fiel” Minimo de 5 minutos
e máximo de 7 minutos.
Este acampamento será para cumprimento dos
requisitos dos cartões: AMIGO, COMPANHEIRO,
PESQUISADOR, PIONEIRO, EXCURSIONISTA E GUIA.
Requisitos a serem cobrados:
AMIGO
•
Usar corretamente uma faca, facão ou machadinha,

PIONEIRO
•
Completar a especialidade fogueiras e

saber as dez regras para usa-la com segurança. (A 8)
•
Começar uma fogueira e mante-la acessa. (A 7)
•
Completar especialidade arte de acampar. (A 5)
•
Conhecer os princípios de higiene, de boas maneiras a
mesa, e como comportar diante de pessoas que tenham
diferentes idades. Demonstrar e explicar como estas boas
maneiras podem ser uteis nas reuniões e acampamento do
clube. (A 4)
•
Aprender os sinais de pistas. Preparar e seguir uma
pista de no mínimo dez sinais, que também possam ser
seguido por outros. (VIII 4)
•
Completar especialidade acampamento I (VIII 2)
•
Demonstrar como cuidar corretamente de uma corda.
Fazer e explicar o uso pratico dos seguintes nós: A) simples, B)
cego, C) Direito, D) cirurgião, E) Lais de guia, F) Lais de guia
duplo, G) Escota, H) Catau, I) Pescador, J) Fateixa, k) Volta do
fiel, L) nó de gancho, M) volta do ribeiro e N) ordinário, (VIII 1)
•
Aprender a montar uma barraca em local apropriado
(VII 3)

cozinha ao ar livre (A 10)
•
Ser capaz de acender uma fogueira em dia de
chuva, saber como conseguir lenha seca e manter o
fogo acesso. (A 6)
•
Demonstrar habilidade no uso correto de
uma machadinha. (A 5)
•
Completar a especialidade de mapa e
bussola. (A 4)
•
Participar de um acampamento de final de
semana, arrumando de forma apropriada sua bolsa ou
mochila com o equipamento pessoal necessário. (VIII
2)
•
Fazer um fogo refletor e demonstrar seu uso.
(VIII 1)


Completar a especialidade de acampamento IV

EXCURSIONISTA
•

Completar a especialidade vida silvestre. (A 11)
•
Demonstrar técnicas para percorrer trilhas em
diferentes tipos de terrenos: deserto, floresta, pântanos e rios.
(A 9)
•
Demonstrar conhecimento quanto ao procedimento
necessário em caso de ferimentos por diferentes animais
peçonhentos e não peçonhentos. (A 8)
•
Demonstrar conhecimento para encontrar alimentos,
através de plantas silvestres de sua região e saber diferenciar
de plantas toxicas/venenosas. (A 7)
•
Construir cinco moveis de acampamento e um portal.
(A 5)
•
Apresentar cinco atividades na natureza para serem
realizadas num sábado a tarde. (A 4)
•
Completar a especialidade de pioneiras. (VIII 2 )

GUIA
•

Projetar 3 tipos diferentes de abrigo e explicar seu uso
e utilizar um deles em um acampamento. (A 7)
•
Completar a especialidade de liderança campestre. (A
9)
•
Construir e utilizar um móvel de acampamento em
tamanho real com nós e amarras. (VIII 3)
•
Planejar, preparar e cozinhar três refeições ao ar livre.
(VIII 2)
•
Participar com sua unidade de um acampamento de
pioneiras, planejando o que deve ser levado, e o que vai
acontecer neste acampamento. (VIII 1)

Palestras/Debate:





Pressão de grupo – Pesquisador
Como respeitar pessoas de diferentes culturas,
raças ou sexo – Amigo e companheiro
Observância do sábado – Pioneiro e excursionista
A escolha da pessoa certa para namorar – Guia e
lider

Atenção desbravadores Defensores do Sertão, está
chegando o grande momento de partirmos para o VIII
acampamento “PRA SEMPRE FIEL”. Coloque sua mochila nas
costas, e fique de olho no calendário e no relógio para não

SAIDA DIA 14.08.15
AS 06:00 HS DA IGREJA.
perder a hora.

Capitães não esqueçam dos banderins!!!!!!!!

