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  Aos 
  Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade  
  do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: Informações EGO | 18 e 19 novembro 2017 
 

N. Ref: 31/2017         Data:     09/11/2017 

 

 

Caros Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade, 
 
Estamos a caminhar a passos largos para a primeira sessão do EGO, segue de seguida 
um conjunto de informações essenciais para a operacionalização da atividade. 
 
Check-in: 

• Vai decorrer na Escola 2,3 da Atouguia da Baleia (Rua Victor Baltazar), entre as 
8h00 e as 8h30; 

• Será efetuado por agrupamento. O responsável de agrupamento fará o check-in 
de todos os elementos do agrupamento (jovens e animadores); 

• O pagamento será feito no momento do Check-in; 

• Neste momento, será também entregue o documento (em anexo) de cedência de 
imagem para os elementos menores de idade. 

 
Material: 

• Será necessário levar material para pernoitar, em regime de acantonamento; 

• Levar o almoço de sábado; 

• Para as refeições, todos os participantes tem de levar pratos (raso e fundo), copo e 
talheres; 

• Os elementos que tenham e toquem algum tipo de instrumento musical devem 
também levar para a atividade; 

 
Uniforme: 

• Todos os participantes devem chegar ao local da atividade com uniforme de 
campo, no entanto devem trazer na mochila o uniforme oficial; 
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Animadores: 

• Sugere-se que os animadores tragam uma boa prática pedagógica da sua 
unidade, de forma a puderem apresentar a mesma na Tertúlia da noite; 

 
Direitos de Imagem: 

• Segue em anexo template de Direitos de Imagem a ser preenchida por todos os 
elementos menores e entregue no check-in da actividade 

 
 
Informamos ainda que a atividade está prevista terminar na Igreja de São Leonardo ás 
17h00. 
 
Qualquer outra questão ou dúvida não hesitem em contactar. 
 
Encontramo-nos dia 18, na Vila da Atouguia da Baleia.  
 
Uma canhota Amiga. 
 

 
 
Carlos Pacheco 
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