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Informativo 003 /2017 – PONTA DE FLECHA – RAMO SÊNIOR 

 Equipe Regional de Programa Educativo 

Vila Velha, 22 de Maio de 2017. 

 

Para: Monitores, Submonitores e Escotistas do Ramo Sênior. 

Assunto: CURSO PONTA DE FLECHA 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

INFORMATIVO 003 

 

Olá pessoal, 

Animados para o Curso Ponta de Flecha Sênior 2017? Como já sabem o curso está 

voltado para formá-los como líderes em suas patrulhas e para isso vocês passarão por 

diversos desafios dentro de atividades de corrida de aventura. Muito importante o 

cumprimento das tarefas. 

 

Todas as instruções serão disponibilizadas no primeiro dia do curso(sexta feira dia 02 de 

Junho). 

A participação de toda equipe de forma integral é de extrema importância. Caso algum 

jovem, não esteja no tempo hábil da largada do ponto 01, ele não poderá ser inserido no 

percurso. 

 

FUNDO DE CENA 

Para os participantes do Curso Ponta de Flecha Sênior de 2017, um trajeto terá que ser 

percorrido e o tempo cronometrado. Pois o sucesso da missão depende de todos. 
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Para aqueles que já desenvolvem trabalho em equipe em suas patrulhas, que já tem em 

sua carreira escoteira vários acampamentos e tem experiência, pode ser que você 

precisará utilizar todas suas técnicas para sobreviver durante essa aventura. 

O Ponta de Flecha Sênior foi elaborado para pôr a prova os conhecimentos adquiridos 

durante sua estadia como monitor e submonitores. É uma oportunidade única, lembre-se 

disso. 

O QUE A PATRULHA DEVE PROVIDENCIAR 

Além do material individual e do material de patrulha, temos algumas missões previas que 

devem ser seguidas. 

 

A MISSÃO: Conquistar a Gruta da Igreja 

Vocês serão deixados em um terreno hostil, onde há sentinelas vigiando toda cidadela, terão 

que passar despercebidos pelos postos de controle sem levantar suspeitas. Em suas 

bagagens não pode haver muitos mantimentos, pois serão revistados, e havendo sobras 

serão recolhidos, podendo ficar presos por tempo limitado comprometendo o tempo. 

As sentinelas se encontram em pontos de controle de viajantes, eles estarão coletando 

informações: quantidade de participantes; e o tempo que passarão por ali. Instruções serão 

dadas nesses pontos. Lembrem poucas conversas, as sentinelas estão aptas a 

atrapalharem a missão da sua equipe. 

 

Posto da Sentinela: Código Morse 

Haverá um posto de controle que uma das sentinelas irá fornecer material para próxima 

atividade. Esse material deverá ser escrito pela patrulha em código MORSE, pois é a única 

linguagem que a sentinela conhece. A lista de material que você vai precisar será entregue 

junto com seu enxoval no primeiro dia do curso. Portanto a equipe deve providenciar que 

todos tenham familiaridade. A organização não irá disponibilizar nenhum material de 

consulta para confecção da mensagem. Apenas papel e lápis. 
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Posto da sentinela: Travessia do Rio Violento 

Um dos postos de controle será a travessia do rio. Medindo aproximadamente 16 metros de 

largura, e com profundidade desconhecida. As equipes serão agrupadas de duas em duas 

patrulhas e terão que juntas que construir uma ponte para fazer essa travessia. Utilizando 

bambu, sisal e outros materiais que encontrarem disponíveis. Esse posto de controle (PC) 

requer envolvimento de todos. Aproveitem e leiam os manuais de construção de pontes. O 

modelo da ponte não poderá ser criado na hora, mas pode ser adaptado, e deve ser 

entregue no primeiro dia do curso a organização. Pode ser desenho feito a mão, ou 

projetado no AutoCad. 

 

Posto de Sentinela: Código cifrado ou secreto 

Um dos pontos chave do CPFS é a criação do Código Secreto. A patrulha vai criar uma 

forma decodificada em que somente a equipe poderá decifrar, esses modelos foram muito 

usados nas grandes guerras, utilizados para passar mensagens para outros grupos ou 

pessoas.  

O que deve conter de informações neste código? 

● Ingredientes para um jantar mateiro (descrever desde temperos até o prato principal). 

Lembrando que esse cardápio pode ser qualquer que vier a cabeça, pois o cardápio 

do curso já está definido. Esse é apenas para cumprir tarefa do posto de controle. 

Nesse ponto duas sentinelas bem treinadas terão que conferir e tentar decodificar esse 

código.  

 

Posto de sentinela: recursos hídricos 

Sabendo das dificuldades mundiais em conservar os rios e nascentes. Esse ponto a equipe 

terá que elaborar um pequeno esboço de como suprir, com ideias positivistas os recursos 

hídricos. Somente segue para o próximo posto o cumprimento desta tarefa. 
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Posto da sentinela: chegada ao local seguro 

Último posto controlável, nesse ponto a patrulha deve montar seus abrigos para passar a 

noite. Será ali também onde farão suas refeições.  

Banho é uma coisa que não te pertencem mais. Aconselho incluírem no material pessoal, 

lenços humedecidos para tal façanha. 

O cardápio do jantar será disponibilizado pela organização, bem como os materiais 

necessários para confecção do mesmo. 

 

Posto da Sentinela: Conquista da Gruta da Igreja 

A conquista da Gruta é será realizada a noite. É um local de paz e harmonia, se chegou até 

esse ponto, sua missão foi um sucesso. Nesse local vamos ouvir aprender.  

 

O percurso foi calculado para ser executado em 14 horas, e o tempo que a patrulha tem 

para finalizar a missão. 

 

 

Contatos 

 

Assessor do Ramo 

Sênior 

Luciano dos Santos Chagas 

Lusant.es@gmail.com 

(27) 99911-0707 

 

Organizador do Curso 

Alexandre Ribeiro Paulo Rodrigues 

alexribeirovas@gmail.com paulorodriguesjn@hotmail.com 

(27) 99778-6679 (27)99933-5273 
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Escritório Regional Luiz Severino 

espiritosanto@escoteiro.org 

(27) 99758-2263 

 

 
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 

 

Luciano Chagas  

Assessor Regional do Ramo Sênior 

Coordenador do Ponta de Flecha do Ramo Sênior 

 

 


