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   Aos 
 Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade do 

Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: Informações EGO | 17 e 18 novembro 2018 
 

 
N. Ref: 36/2018     Data:     9/11/2018 
 
Caros Irmãos Escutas, 

Estamos a aproximar-nos da primeira sessão do EGO, que esperamos viver “com todo o coração…” segue de seguida 
um conjunto de informações essenciais para a operacionalização da atividade. 

Check-in: 
• Vai decorrer em Campelos, na Escola 2,3 Gaspar Campello (Avenida 21 de Junho), 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; 

 
Material e Alimentação: 

• Será necessário levar material para pernoitar, em regime de acantonamento; 
• Levar o almoço de sábado, tendo em atenção as boas práticas sugeridas pelo Departamento do Ambiente 

(em anexo); 
• Para as refeições, todos os participantes têm de levar pratos (raso e fundo), copo e talheres; 
• Alguma restrição alimentar devem comunicar atempadamente. 
• Os elementos que tenham e toquem algum tipo de instrumento musical devem também levar para a 

atividade; 
• Cada elemento deve levar caneta e/ou lápis. 

 
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 boas práticas pedagógicas da sua unidade, de forma a puderem partilhar 
com outros animadores ao longo da atividade; 

• Existirão as habituais máquinas de café, mas não serão utilizados copos descartáveis. 

• Alertamos que estão a sair informações específicas das secções através dos respetivos endereços oficiais. 

 

Direitos de Imagem: 

• Cada agrupamento deverá indicar os nomes dos elementos cujas imagens não possam ser publicadas. 

 

Informamos ainda que a atividade está prevista terminar na Igreja Nossa Senhora das Dores às 17h00. 

 

Qualquer outra questão ou dúvida não hesitem em contactar. 

Encontramo-nos dia 17, em Campelos. 

 
Com todo o coração…”tomai senhor e recebei, toda a minha memória”… 

 
Uma forte canhota,  
 

 
 
Cátia Zeferino 
Secretária Pedagógica 
sp.oeste@escutismo.pt 
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