
 

 
 

Circular: 01/1819 

Data: 19/09/2017 

Assunto: Abertura do Ano Escutista 2018/2019 e Passagens de Secção. 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 

Vimos pelo presente informar que a abertura das atividades do ano escutista 2018/2019 e das 

passagens de secção dos elementos, terão lugar no próximo dia 28 e 29 de setembro.  

Local: Acantonamento na Paróquia. 

Local de pernoita: Na Cripta em Agrupamento; 

Ponto de encontro:  Sala da secção correspondente; 

Data e hora: Dia 28 de Setembro pelas 21:00; 

O que devem os elementos e animadores trazeri: 

• 1 caneca; 

• 1 malga/taça para a sopa(plástico); 

• Ceia para dia 28; 

• Pequeno Almoço para dia 29; 

• Lanche meio da manhã do dia 29; 

• 1 peça de fruta (que não bananaii) para dia 29; 

• Saco Cama; 

• Colchonete; 

• Estojo de higiene; 

• Toalha de rosto; 

• Muda de Roupa interior; 

• Fato de treino para dormir. 

• Indumentária: Uniforme (com uma t-shirt escutista por baixo da camisa) e casaco do 

Agrupamento; 

• T-shirt azul do agrupamentopara o dia 29. 

Inscrição para os elementos que já fazem parte do agrupamento e vão participar nos dias 28 e 

29 de setembro: 

As inscrições terão obrigatoriamente de ser feitas: 

• Via e-mail para secretariadoagrupamento740@gmail.com , indicando o primeiro e último 

nome do elemento e a secção que frequentou no ano 2017/2018;  
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• Até ao dia 26 de setembro (inclusive), dado que a refeição vai ser fornecida por uma 

empresa externa ao agrupamento; 

• A atividade tem um custo de 1,00€, a ser pago ao tesoureiro da secção no dia 28/09 na 

“entrega” do elemento.  

 

Importa referir que a receção dos novos elementos a integrar no agrupamento: será feita no 

dia 29 de setembro pelas 15:00H na sala da secção onde serão integrados. 

Devem os novos elementos trazer lanche para o meio da tarde. 

O lanche dos elementos que já fazem parte do agrupamento ficará a cargo das equipas de 

animação.  

Local e hora do termino das atividades para todos: sala da secção pelas 17:00H 

Os chefes de secção e respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar 

esclarecimentos adicionais a quem deles necessitar. 

Convidamos todos os pais e encarregados de educação a participarem no dia 28 de setembro. 

Contamos com a presença de todos! 

 

Saudações Escutistas, 

Pl` Direção do Agrupamento 

        Cláudia Braga              

(Chefe de Agrupamento Adjunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Não será permitido a nenhum elemento (maior ou menor de idade) ausentarem-se da 

paroquia para irem comprar ceia, pequeno almoço ou lanche.  
iiPor norma fica toda esborrachada e nem eles comem, nem ficam com a mochila limpa. 

                                                           


