XVII Aventura Sênior Regional “Travessia do Imperador”
Lagoa Juparanã –Ilha do Imperador
14,15 e 16 de junho de 2019
Linhares-ES
CIRCULAR TÉCNICA Nº 01/2019

As patrulhas serão definidas após o período de inscrição e escolherão um bastão dentre os
monitores existentes para levar ao evento. Nome, grito e bandeira ficarão a cargo de cada
patrulha, devendo ter foco na cultura local, e com base no tema do evento.

Cada grupo escoteiro deverá enviar a bandeira por um represente que a entregará na
chegada a comissão organizadora.

AVISO IMPORRTANTE:

Os participantes permanecerão em atividade aquática por volta de 6 horas, dependendo
de muito esforço físico para remar. É necessário um preparo físico anterior a aventura,
que privilegie os membros superiores e atividade aeróbicas.

A embarcação a ser usada será uma jangada feita com bóias de caminhão, bambu e
sisal, organizadas em seis boias de três pares de duas bóias com um estrado de
bambu, e amarradas com sisal. Os participantes devem treinar as amarras e montagem
das bóias para ganharem agilidade e perfeição nas amarras.

As patrulhas deverão se atentar para os materiais necessários abaixo discriminados:

MATERIAL POR PATRULHAS
1.
2.
3.
4.
5.

6 Bóias de caminhão em bom estado e sem furos
1 Rolo de sisal
2 Canivetes
2 Serrotes
2 cabos solteiros com 1,50m no mínimo.

6. Kit de primeiros socorros.
7. 2 barracas para 3 pessoas
8. 1 lona de emergência.

Material individual (enxoval)
1. Vestuário completo.
2. Chapéu ou boné.
3. Protetor solar
4. Kit de higiene banho e bucal.
5. Kit alimentação
6. Toalha de banho
7. Lençol, travesseiro, e roupas de dormir.
8. Tênis extra.
9. Chinelo
10. Cantil (não pode ser camuflado ou na cor do exército
11. Mochila de ataque.
12. Peças íntimas.
13. Remédios de uso individual, absorventes, etc..
14. Duas mudas de roupa de rala.
15. Shorts e roupas de praias (comportadas e adequadas para a ocasião).
16. Blusa ou camisa com proteção de UV para uso em atividades aquáticas.
17. Colchonete e isolante térmico.
18. Sacolas plásticas para roupas sujas.
19. Mochila que possa acondicionar todo o material.
20. Lanterna
21. Canetas, lápis, e papeis para anotação.
22. Celular com capa para proteção contra acidentes nas águas (ou sacolas).
23. Capa de chuva
24. Par de luvas (não pode ser cirúrgica)
25. Colete salva vidas (indispensável, sem o qual o participante não poderá participar
das atividades aquáticas)
Horários importantes (obs.: As atividades de programa foram omitidas).

14- SEXTA FEIRA
Horário

Atividade

8h às 16h

Montagem de campo e preparação da logística por grupos de trabalho

16h às 21h

Abertura do campo e recepção dos grupos.

16h21

Montagem de campo

19h às 21

Jantar

15- SÁBADO
Horário

Atividade

4h30

Alvorada da chefia – equipe de terra, água e montanha

5h

Alvorada das tropas

6h às 7h

Café da manhã

23h

Fogo de Conselho

00h

Fechamento do campo e pernoite

16 - DOMINGO
Horário

Atividade

6h

Alvorada da chefia

7h

Alvorada das tropas

7h ás 8h30

higiene e café da manhã Organização dos materiais primários
das patrulhas e individuais

11h

IBOA Final

12h

Almoço

13h

Debandar

13h às 14

Operação de rescaldo

15h

Fechamento do campo

Na circular nº 02, encaminharemos as divisões das patrulhas.
Linhares-ES, 06 de maio de 2019
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