COMUNICADO 10 - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO EVENTO

Já falamos um pouco sobre as atividades que acontecerão na Aventura Sênior Regional, agora é hora de explicar um
pouco mais sobre a estrutura e funcionamento do evento.
O nosso evento já conta com aproximadamente 500 pessoas, sabe o que isso significa? Nós que estamos inscritos somos
parte da maior atividade do Ramo Senior em nossa Região de todos os tempos! Precisamos estar preparados, e para isso é
necessário toda uma organização no sentido de que ocorra tudo bem, tanto para os jovens, quanto para os adultos! Portanto,
detalharemos alguns tópicos a seguir.
O evento tem várias coordenações distintas que juntas formam o evento, sendo:
1. Administrativo/Financeiro: Cuida atualmente das inscrições e finanças, posteriormente cuidará da Recepção do
evento e suporte administrativo as demais coordenações;
2. Comunicação: Trata das publicações nas redes sociais e página oficial e também atuará com a mídia nos dias do
evento;
3. Coordenação de Infraestrutura: Algumas equipes estão subdivididas Limpeza e higiene, alimentação,
sonorização, almoxarifado, entre outros... tudo para que nosso local seja propício e harmônico nesses dias tão
esperados;
4. Coordenação de Logística: cuidará do transporte (para o módulo estratégia), saúde e segurança. Haverá um
local no campo que funcionará como posto avançado para um primeiro atendimento de qualidade.
5. Coordenação de Campo: Cuidará da divisão dos subcampos e sua organização no local do acampamento, bem
como trará todo clima alegre e extrovertido que deverá de certo tomar conta da Cidade de Arraial do Cabo;
6. Coordenação do Programa: Cuida previamente e durante o evento de todas as atividades que serão realizadas
pelos jovens.
Detalhes muito importantes:
a) Kit participante: Cada participante do evento receberá um kit com: Camiseta da atividade, distintivo, caneca, lenço,
pulseira e guia do participante. Os lenços estarão divididos por cor, sendo: Coordenação (roxo), Adultos (Azul),
staff(vermelho), e os jovens divididos nos subcampos: Pacífico (amarelo), Índico (alaranjado), Atlântico (verde), Ártico
(marrom);
b) Refeições: Dentro da taxa de inscrição estão incluídas as seguintes refeições: café da manhã (domingo e segunda),
almoço (sábado, domingo e segunda), jantar (sábado e domingo), kits individuais de refeição (lanches). Cada participante
deve levar seu kit para alimentação (prato e talheres).
c) Banho: Haverá banheiro feminino e masculino dentro do campo;
d) Campos e subcampos: a montagem do campo será permitida somente após a abertura do campo às 9h do sábado. As
patrulhas serão informadas na Recepção sobre qual subcampo pertencem e onde montarão as barracas.
e) Segurança: será responsável pela segurança dos participantes do evento e cuidará também do controle das visitas
externas.

Funcionamento dos Módulos de Programa
Cada módulo terá duração de aproximadamente 3 horas e funcionará em sistema de rodízio. Nesse período os escotistas
responsáveis pelas patrulhas devem acompanhar as mesmas e ao chegando ao módulo, procurar o coordenador para verificar
sua atuação.
Para a saída do campo e dos módulos, só será aceito o deslocamento de subcampos completos ou conforme a
orientação do coordenador do módulo/subcampo. Assim, contamos com os escotistas das tropas/patrulhas para manter todos
dentro do horário pré-estabelecido e divulgado.
Insígnia dos Oceanos – insígnia especial e exclusiva da Aventura Sênior Regional concedida pelo nível nacional. Cada
patrulha receberá um “passaporte/mapa” do evento, o qual deverá marcar a participação em cada um dos módulos a fim de
conquistar a insígnia. Todos os critérios para conquista serão divulgados na recepção do evento.

Descrição dos módulos
Conforme comunicados já liberados, cada módulo terá uma ênfase:
 Módulo de chegada: módulo para promover a integração dos participantes. Contará com atividade rápidas para que
possam ser realizadas junto com a chegada de todos e a montagem dos campos.
 Módulo Exploração: Passeio embarcado com intuito de aprendermos sobre a fauna e flora, por meio de exploração
aquática e terrestre.
 Módulo Estratégia: Desenvolvimento de habilidades e técnicas de projeto em um grande jogo.
 Módulo Superação: Módulo para instigar os jovens a prática de habilidades para sobrevivência.
 Módulo Aventura: Desafios radicais e intelectuais.
 Módulo Noturno: dividido em duas etapas. Na primeira noite haverá uma festa com o tema “luau”. Todos devem levar
uma caracterização (camisa/short florido). Na segunda noite está sendo programada uma atividade para todos os
subcampos.
Por fim, como em toda atividade escoteira, todos devem estar utilizando seus vestuários/uniformes para as cerimônias de
hasteamento e arriamento da bandeira no primeiro e no último dia.

Lembramos que as inscrições permanecem abertas até o dia 20/10/2017.

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 11, A LISTA DE MATERIAIS IMPORTANTES!

