União dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
Ponta de Flecha Regional - 2009
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CARTA PREGO 1
Bem-vindos!
Durante estes dias de acampamento vocês serão participando do Ponta de Flecha
Regional 2009.
Vocês devem fazer um Conselho de Patrulha e se organizarem:
Para que a patrulha possa realizar suas atividades de forma eﬁciente e organizada é
preciso que haja a divisão equilibrada de tarefas entre os integrantes e que exista uma
liderança para coordenar o trabalho.
Sendo assim, é necessário atribuir funções aos membros da patrulha, que devem se
esforçar para cumpri-las da melhor maneira possível. (no Guia Escoteiro que vocês
receberam estão listados quais são os encargos de patrulha).
A Patrulha é a:

Sempre Alerta!
Bom Acampamento!
A Cheﬁa
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ESQUEMA DE MONTAGEM DO CAMPO

Monitor: Ler para toda a patrulha em voz alta.
Sigam esta Carta Prego para a montagem do campo.
Vocês encontrarão�������������������������������������������������������������������������
mais detalhes no Guia do Escoteiro.
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CARTA PREGO 2
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Sempre Alerta!
������������������������������������������������������������������������
A Cheﬁa
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CARTA PREGO 3
Monitor: Ler para toda a patrulha em voz alta
JORNAL MURAL
Para facilitar a nossa comunicação vocês devem fazer um jornal mural. Assim todas as
suas iniciativas estarão registradas.
• Identiﬁcação com nome do jornal, nº da edição, data, redatores, ilustradores;
• Resumo das principais atividades do dia;
• Seções tais como: frases do dia, ilustrações, canto do humor, crônicas, história do local
ou de personagens, entrevistas, etc...
Iniciar o Jornal Mural da Patrulha que deverá ter pelo menos uma edição
a ser entregue no DOMINGO após o café da manhã para a cheﬁa.
• Serão avaliados:
• Pontualidade;
• Capricho (caligraﬁa, redação, erros de português);
• Apresentação.
Sugestões de Modelos

Sempre Alerta!
A Cheﬁa
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CARTA PREGO 4

Sigam exatamente o que a Cheﬁa está pedindo, desmonte
suas mochilas e organizem o seu material pessoal como
no desenho abaixo. Quando sua patrulha terminar discutam
o que acham que trouxeram em excesso chamem o Chefe
e passem sua avaliação para ele.
E aguardem novas instruções.
Modelo 1
Modelo 2
Obs.: Vocês podem
montar o seu material
pessoal conforme o seu
corpo.
Ex.: Imagine você deitado
no saco de dormir, então é
só organizar desta forma,
dividir a distribuição por
partes do corpo. (Cabeça,
Tronco, Pernas, Pés).

Sempre Alerta!
A Cheﬁa
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CARTA PREGO 5

MOMENTO ESPIRITUAL
Escolham um de sua patrulha para ajudar no
Culto-Intereligioso.
O culto deve ter:
• uma reﬂexão sobre - O lenço Escoteiro
• um breve relato do que vocês entendem sobre
Espiritualidade.
• uma música - a escolha de vocês.
Devem escolher e preparar o local, de preferência ao
Ar Livre.

Sempre Alerta!
A Cheﬁa
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CARTA PREGO 6

FOGO DE CONSELHO
O Fogo de Conselho é um momento especial e muito querido
pelos escoteiros. Depois de um dia cheio de atividades físicas e
intelectuais, os jovens devem ser levados a um estado de reﬂexão
e até mesmo de consciência espiritual, em um clima descontraído
e informal, de bom humor, de alegria e de jovialidade, embora com
respeito ao próximo e ordem.
O tema do Fogo de Conselho será o CIRCO DO SEO LEO.
Cada patrulha irá criar uma esquete. Usem todo o material que
trouxeram, caso precisem de alguma coisa, peçam à cheﬁa.
No caminho para o Fogo de Conselho os escoteiros deverão
carregar a sua Tocha.

Sempre Alerta!
A Cheﬁa

