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   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
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Caros chefes de agrupamento,  

Na passada reunião de chefes de agrupamento, que decorreu no Centro Escutista do Oeste 
no dia 18 de Fevereiro, foi apresentado aos chefes de agrupamento presentes a dinâmica 
para a manhã de Domingo do X Festival Escutista do Oeste. 

Pretende-se que todos os agrupamentos do núcleo do Oeste, quer participem ou não no 
FEO, preparem uma dinâmica ou jogo, para desenvolver durante esse período e que de 
uma forma dinâmica todos os escuteiros do Oeste possam conhecer melhor os seus irmãos 
oestinos.  

Segue então as instruções essenciais para desenvolver a dinâmica ou jogo de 
agrupamento. 

• Tema: verificar tabela em anexo; 

• Duração: 10 a 15 minutos, incluindo a explicação do jogo; 

• Pontuação: 0 a 100 pontos; 

• Equipas: constituídas por elementos de todas as unidades dos agrupamentos. 
Equipas entre 6 a 8 elementos (de unidades diferentes); 

• Vias de jogo: de preferência 8  

No check-in da atividade, o chefe de contingente deve informar quantas equipas do 
agrupamento foram formadas para o jogo. 

No domingo, será entregue a todos os chefes de contingente o material essencial para o 
bom desenrolar da atividade (mapa, cartão de jogo, regras, …). 

Caso algum agrupamento que não participe no FEO não tenha possibilidade de preparar 
a dinâmica ou jogo solicitamos que informem a Junta de Núcleo do Oeste o quanto antes. 
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Qualquer outra questão ou dúvida não hesitem em contactar estando sempre disponível 
para esclarecer todas as dúvidas que surjam. 

 

Uma forte canhota,  
Carlos Pacheco  

Chefe de Núcleo Adjunto 
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