PONTA DE FLECHA RAMO SÊNIOR
CURSO PARA GRADUADOS DO RAMO SÊNIOR

INFORMATIVO 02

1. Dinâmica da atividade
O curso para monitores e submonitores denominado Ponta de Flecha tem como objetivo instruir e
capacitar jovens de 15 a 18 anos incompletos nos quesitos liderança, planejamento e
desenvolvimento intelectual.

Para isso o modelo do Ponta de Flecha Sênior do ano de 2017 vem recheado de perspectivas que
envolvem além da aventura, salpicadas de como desenvolver suas habilidades e até mesmo
aprimorar outras.

Teremos então o tema voltado para Sustentabilidade, “ECO TURISMO E SUSTENTABILIDADE” no
qual o processo formativo conta como base o lema para 2017 da UEB Escotismo e
Sustentabilidade.

Para realização do Curso Ponta de Flecha, dispomos da seguinte organização:
Todo evento é constituído de uma atividade conhecida mundialmente que se chama CORRIDA DE
AVENTURA – Adaptado para o escotismo e seguindo os princípios da organização, criamos um
modelo que envolve planejamento por parte do participante ou patrulha.

Um percurso foi traçado e seguindo o modelo das corridas de aventura, haverá pontos de Checkin
em que os corredores deverão passar segundo os cálculos de velocidade, tempo e distancia. Vale
lembrar que apesar do nome corrida de aventura, não será vencedor o primeiro que chegar ao
ponto de encontro, mas sim o que durante a prova cumprir mais próximo todos os quesitos da
prova. Alem é claro de demonstrar conhecimento sobre vida ao ar livre.

Durante todo o evento, teremos passagens por pontos turísticos, onde conheceremos o potencial
econômico sustentável do lugar.

2. LOCAL, DATA E PERCURSO.
LOCAL: Aracruz/ES
DIAS: 02 a 04 de Junho de 2017 – (Sexta, Sábado e Domingo).
O percurso inicial da caminhada é de 14 km já traçados e cronometrados para melhor apuração
dos resultados. Iniciaremos a caminhada da sede do 25/ES Grupo Escoteiro Jequitibá anfitrião do
evento, seguindo em direção a igrejinha de Mont Serrat, deste ponto os corredores seguirão para
Santa Maria, onde esta localizada a primeira Usina Hidrelétrica de Aracruz, desativada a 36 anos. E
por fim chegando ao ponto da trilha do Aricanga, uma subida de 2 km ate o ponto do
acampamento, o local escolhido é uma reserva, onde a Mata Atlântica e animais silvestres são
encontrados em abundância. Este ponto encerra a corrida e inicia então a montagem do
acampamento.

3. MATERIAL POR PATRULHA.
Acampando: O Ponta de Flecha será ministrado em regime de acampamento, porem cada
patrulha deverá construir seus abrigos para passar a noite e abrigar-se da chuva com material que
tiver disponível na natureza, obstante pode levar lona, lembrando-se do peso, pois não haverá
carro de apoio para levar barracas, lonas, estacas, material de sapa, etc. Cada patrulha levará seu
material consigo durante o percurso e na volta e este pode ser:


Lonas para abrigo noturno;



Saco para guardar material livre de animais;



Facão, faca e Canivete



Sisal



Uma jarra pequena para suco



Duas panelas pequenas com tampa (2 litros cada)



Duas colheres (de preferência uma delas de madeira)



Fósforos já envelopados (para não reter umidade)



Espiriteira para fogão (vide da Aventura Sênior)

Alimentação: Será disponibilizada pela organização do evento alimentação básica para refeições
(café, almoço, jantar), devendo cada patrulha providenciar temperos a gosto de cada uma. O
cardápio será disponibilizado no informativo 03.

Obs.: A patrulha pode levar consigo barra e cereal, isotônicos, chocolate, respeitando as regras.
O Almoço do sábado será confeccionado pela equipe de organização do evento, porém o jantar,
café da manha do domingo e almoço do domingo, a patrulha será responsável. Para isso deverão
providenciar:

Material individual


Saco de dormir ou colchonete



Isolante térmico Poncho ou cobertor



Conjunto de moletom ou roupa para dormir



Equipamentos:



Capa de chuva



Lanterna e pilhas extras



Canivete Cabo solteiro



Mochila de ataque



Caneca prato

 Cantil
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