COMUNICADO 3 – PROGRAMA DO EVENTO
O Mutirão Regional Pioneiro é, tradicionalmente, a atividade mais esperada de serviço comunitário realizada no Estado.
Participando do Mutcarioca, nome dado ao Mutirão Regional deste ano, os jovens terão a oportunidade de trabalhar o lado social
e afetivo, mostrando serviço e doação ao próximo. Será uma atividade muito especial, de confraternização e experiências únicas.
1.

CHEGADA

Ao chegarem, os Clãs Pioneiros deverão passar pela recepção do evento para realizar o credenciamento. Dessa forma,
cada escotista responsável pelo clã receberá um envelope com os distintivos e pulseiras para divisão das atividades, que deverão
ser distribuídas aos jovens. Os escotistas também devem entregar a ficha médica de todos os integrantes do clã à coordenação da
atividade.
2.

ATIVIDADE DE SERVIÇO

Nosso sábado contará atividades comunitárias, marco principal de um Mutirão Pioneiro. As atividades incluem
reconstrução de uma praça pública, reestruturação de instituições da Ilha do Governador e uma ajuda especial ao Colégio
Cenecista Capitão Lemos Cunha, além de contato com a comunidade local. Será uma ótima oportunidade para vivenciarmos novas
experiências!

3.

FESTA!

Na noite de sábado, teremos o nosso momento de confraternização regado a muito samba e muito batuque! Prepare-se:
leve sua fantasia carnavalesca e deixe a música te levar! Máscaras, brilhos, tintas e muito gingado no pé são essenciais! E caso
queira, pode trazer adereços para enfeitar ainda mais o local da nossa festa. Vai ser inesquecível!
4.

CORREDOR CULTURAL

Nosso domingo será marcado de muita troca de conhecimento! Realizaremos oficinas diversas sobre saúde, dança,
esporte, espiritualidade etc., tudo isso acontecerá no Corretor Esportivo, situado na Avenida do Magistério. Contaremos com uma
base especial dos Mensageiros da Paz e de uma ONG que ajuda animais de rua. E como somos protagonistas do evento, também
podemos realizar oficinas! Tem um conhecimento bacana e quer repassar para outros jovens? Saca de origami, libras, dança ou
teatro? Inscreva sua oficina no endereço eletrônico: mutcarioca2017@gmail.com. Mande seu nome, ideia e número máximo de
participantes e espere a confirmação. E mais: todos os participantes de oficinas ganharão certificado de atividade complementar
para cursos/faculdade! O Corredor Cultural será realizado próximo à orla. Então já sabe: roupas leves e muito protetor solar!
5.

DOAÇÃO

A ONG convidada do nosso Corredor Cultural cuida de animais que estão nas ruas e está precisando da nossa ajuda! Para
isso, pedimos que cada Clã Pioneiro traga, no mínimo, 2kg de ração para doarmos no dia do evento! Contamos com a sua
colaboração!

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 4, INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES E COMO CHEGAR AO LOCAL.

