COMUNICADO 2 – PROGRAMA DO EVENTO

A Aventura Sênior Regional 2017 terá como tema “Redescobrindo a Costa do
Sol”. Envolvidos nesse desafio, viajaremos por diversas atividades eletrizantes que
levarão sêniores e guias a alcançar suas plenas potencialidades. O campo estará
aberto a partir das 9h da manhã do dia 18/11/2017 e, desde sua chegada, as
Patrulhas já terão trabalho a fazer: montar seus campos e começar a realizar tarefas,
conforme descrito abaixo.

1. ATIVIDADES DE CHEGADA
Ao desembarcar na área de acampamento, cada Patrulha deverá buscar as
tarefas a serem realizadas, pois elas podem trazer algum desafio a ser cumprido para
outra conquista.

2. ATIVIDADES NOTURNAS
Em cada uma de nossas duas noites de campo, uma atividade especial. Na
primeira, uma estonteante festa de abertura com o entusiasmo de todos. Já na
segunda, haverá uma grande surpresa, que revelaremos nos próximos boletins.
3. MÓDULO AVENTURA
Neste módulo, desenvolvido na Praia Grande, cada Tropa terá tempo suficiente
para algumas tarefas. Os destaques são um exercício de salvatagem ministrado pela
Defesa Civil do Município de Arraial do Cabo e um rapel que será realizado num
paredão de mais de 30 metros de altura.
4. MÓDULO ESTRATÉGIA
Será realizado na Lagoa de Monte Alto. Cada Patrulha deverá construir sua
balsa com modelo determinado pela organização do evento e colocá-la dentro d’água
para cumprir o objetivo que será divulgado antes do embarque. Para que o êxito seja
alcançado, deve elaborar uma boa estratégia.

5. MÓDULO LAZER
Não poderíamos deixar de realizar uma visita a esse paraíso ambiental.
Navegaremos por lindas praias e poderemos desfrutar de um mergulho em águas
límpidas. Também aprenderemos mais sobre o ecossistema marinho.
6. MÓDULO SUPERAÇÃO
Este será de tirar o fôlego! Muitos desafios físicos em uma trilha que nos levará
à maravilhosa e paradisíaca Praia do Forno!
E VOCÊ, JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO? AINDA NÃO? O QUE ESTÁ ESPERANDO?
NÃO PERCA, NO COMUNICADO 3, O REGULAMENTO DO EVENTO.

