União dos Escoteiros do Brasil Escoteiros do Distrito Federal
Curso Avançado para Escotistas e Dirigentes 2019
Informes para Escotistas e Dirigentes:


Fizemos algumas modificações na Programação Noturna. Ficou da seguinte forma:

Sábado (2 de março)
Sarau

Domingo (3 de março) Segunda (4 de março) Terça (5 de março)
Jornada
Festa das Nações dos Fogo de Conselho
Líderes Mundiais



Considerando que serão 13 países representados na Festa das Nações dos Líderes Mundiais, não há
nem espaço nem material na cozinha da região para as preparações necessárias. Por isso alertamos
para a necessidade de cada matilha/patrulha/clã/equipe trazer seu próprio material de cozinha
(Fogareiro ou similar), panelas, facas etc, além da comida e decoração propriamente ditas. Haverá cerca
de duas horas na programação para a preparação final da Festa das Nações dos Líderes Mundiais, por
isso recomendamos que adiantem a preparação no que for possível.



Na terça-feira, o almoço será por conta dos cursantes. O curso fornecerá os insumos (ingredientes) e
cada equipe irá decidir o que será cozinhado. Cada equipe deverá utilizar o material de cozinha trazido
para a Festa das Nações do Líderes Mundiais para a preparação. A equipe terá duas horas e cinquenta
minutos para fazer o almoço, almoçar e descansar. Por conta do tempo, recomendamos a utilização de
fogareiros, evitando-se fogueiras e assemelhados. O formulário para escolha dos ingredientes segue em
anexo a este boletim, devendo cada equipe devolvê-lo preenchido até o dia 28 de fevereiro.



Durante um curso teremos uma oficina sobre projetos de Insígnia da Madeira. Além disso, durante os
lanches, os cursantes interessados poderão conversar individualmente com um formador sobre suas
ideias de projetos, esclarecendo o trâmite necessário, bem como ajudando a definir o que será feito.
Por isso, aqueles que tenham interesse, solicitamos que tragam o que eventualmente já tiverem de
ideias para aperfeiçoamento. Após a oficina de projetos, durante o curso, iremos anotar quem tem
interesse nas conversas individuais, para agendá-las no decorrer do curso.



O espaço do campo da capivara será dividido em 11 subcampos, um para cada equipe (4 matilhas, 2
patrulhas escoteiras, 2 patrulhas seniores, 1 equipe pioneira e 2 equipes de dirigentes). Para melhor
utilização do espaço, recomendamos que ou utilizem barracas individuais de tamanho razoável ou que
compartilhem barracas na patrulha. Haverá um tempo de preparação de campo de 2 horas no sábado
às 7h, devendo cada equipe ajustar o seu subcampo para esse tempo. Não há necessidade de
subcampos complexos, bastando as barracas e a organização interna (sem pioneirias), já que serão
usados apenas para a pernoite. Não haverá inspeções de qualquer gênero nos subcampos.



O uso dos dormitórios é excepcional e só será admitido por razões médicas devidas justificadas junto à
Coordenação do Curso. Não será permitida a saída do campo durante todo o curso, incluindo pernoite,
salvo, quanto à dormida, casos em que impossível a permanência durante a noite, justificados ante a
coordenação do curso.



Por fim, relembramos a todos as seguintes tarefas prévias a serem providenciadas até a data do curso:
o
o
o

o
o

Definição por equipe de um país e de um líder desse país para a Festa das Nações dos Líderes
Mundiais;
Definição por equipe de um líder brasileiro para exposição em sarau;
Preparar um projeto, sendo um por equipe de escotistas e um para todos os dirigentes, com
material sustentável e ecológico, que seja útil para o Campo Escola e que tenha o símbolo do
Centenário da Insígnia de Madeira;
Organização da Equipe (Patrulha);
Leitura e discussão com Assessor Pessoal de Formação da leitura prévia.

Adriana Frony, Andreia Izidro, Juciele Silva, Marcio Albuquerque
Diretores do Curso Avançado – Turmas Escotistas
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Hugo Sales e João Henrique
Diretores do Curso Avançado – Turma Dirigentes

Cozinha de Campo
Matilha/Patruha/Equipe:

Nº Participantes:

A refeição deverá atender a todos de forma satisfatória e sem desperdício de alimento.
Assinale a quantidade dos alimentos necessários para refeição ALMOÇO.

Proteína (por kg) 1 opção:
Carne vermelha - moída

Salsicha

Frango (peito)

Atum (lata)

peixe (peça congelada)

Tofu (500gr)

Acompanhamento (até 3 opções):
Spaghetti (caixa de 500gr)

Feijão (lata)

Pão Sírio (unidade)

Arroz Branco

Pão Francês (unidade)

Ovos (duzia)

Arroz Integral

Farinha de mandioca (pacote)

Verdura/Legume (3 opções) e Frutas (2 opções)
Batata (unidade)

Cebola (unidade)

Tomate (unidade)

Cenoura (unidade)

Alface (unidade)

Alface (unidade)

Beterraba (unidade)

Brocolis (unidade)

Pepeino (unidade)

Laranja (unidade)

Abacaxi (unidade)

Rúcula (unidade)

Sobremesa (2 opções)
Banana (unidade)

Abacaxi (unidade)

Leite condensado (lata)

Maçã (unidade)

Melância (unidade)

Chocolate em barra

Biscoito Oreo (pacote)

Marshmallow (saco)

Fruta da estação

Queijo Mussarela

Bebida (1 opção)
Suco em pó

Refrigerante Litro (unidade)
* Será fornecido no Campo (a granel):
açúcar; sal; óleo; canela; pimenta do reino

Fruta______________

