Atividade para o Ramo: Sênior

Acampamento Volante Virtual – Retorno a
Brownsea
Informações:
Duração: 6h
Local: Em casa
Participantes: Sem número mínimo e máximo
Atividade Online:( x ) SIM ( ) NÃO

Materiais Necessários:
Os materiais necessários estão nos arquivos em anexo a este documento.

Áreas de Desenvolvimento:
Físico, Espiritual, Intelectual, Caráter e Afetivo

Desenvolvimento da Atividade
A atividade consiste em um acampamento volante virtual, onde a patrulhas deverão
percorrer os caminhos da Ilha de Brownsea experimentando um pouco do que os
jovens escoteiros vivenciaram no primeiro acampamento realizado por Baden-Powell.
Como mostra no mapa da Ilha (em anexo), a atividade foi dividida em 13 partes
(arquivos). Cada arquivo tem um enigma ou desafio para as Patrulhas realizarem. A
correta resposta do enigma, da direito a patrulha receber o próximo arquivo e avançar
no
caminho
final
da
jornada.
Os arquivos 1 e 13 (início e fim da jornada) indicados no mapa (em anexo) apontam
para
a
área
de
embarque/desembarque
da
Ilha.
O arquivo 6, será o local onde as Patrulhas irão montar campo para pernoitar e na
manhã seguinte terminar o resto da caminhada.

Variações
Podem ser criados outros tipos de desafios e solicitar que os jovens criem um Google
My Maps marcando no mapa os pontos onde eles passaram.

Dicas
1

Sugira que os jovens montem barracas em casa ou improvisem uma com lençóis.
Sugerimos também que a atividade inicie no final da tarde para que o horário de
montagem de campo e silêncio seja o mais próximo possível de um acampamento
volante real.

Colaboraram na elaboração dessa ficha
Davi Areal – GE Antônio Vieira 15º BA / Kleiver Cazumbá – GE Antônio Vieira 15º BA
Thales Gomes – GE Antônio Vieira 15º BA / Stanley Cabral – GE Luiz Tarquínio 4º BA

Anexos
Mapa da Ilha:

Respostas dos Enigmas:
1º Arquivo - Resposta: 10:51
2º Arquivo - Resposta Nó Direito, Escota, e Volta do Fiel
3º Arquivo - Resposta: Abafador
4º Arquivo - Resposta: Sênior
5º Arquivo - Resposta: José
6º Arquivo - Resposta: chá
7º Arquivo - Resposta: 9 - William Benson, Humphrey Sturt, Augustus
Foster,William Waugh, George Cavendish-Bentinck, Kenneth Balfour,
Charles van Raalte, Mary Bonham-Christie e the National Trust
8º Arquivo - Resposta: only – natural – den - adventurers
9º Arquivo – As Patrulhas devem fazer o desafio
10º Arquivo - As Patrulhas devem fazer o desafio
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11º Arquivo - Resposta: HeartSafe
12º Arquivo - Resposta: Narciso
13º Arquivo - FIM
Arquivos:

ARQUIVO 1
Retorno a Ilha de Brownsea
Um dia, em meados de Junho de 1907, aquele que seria o primeiro chefe escoteiro do
mundo sentou-se e escreveu uma carta para alguns de seus velhos amigos do exército e suas
esposas, pais de meninos, alunos de Harow, Charterhouse e outras grandes e selecionadas
escolas inglesas entre 11 e 12 anos de idade e em início da adolescência.
"Eu proponho", escreveu ele, "fazer uma acampamento com 18 meninos escolhidos para
aprender "scouting" por uma semana nas férias de agosto... O acampamento, por gentil permissão
de C. Van Raalte, será realizado na Ilha de Brownsea...".
Como qualquer chefe escoteiro depois dele, continuou sua carta destacando o
adestramento que pretendia dar aos meninos e assegurando aos pais que "todo o alimento,
cozinha, higiene, etc..., seria cuidadosamente observado". Incluiu uma lista de roupas e do
material necessário para acampar. Pediu que cada menino viesse para o acampamento sabendo
o uso de três nós simples - nó direito, escota e volta do fiel - e providenciassem esboços dos nós
que pudessem não saber.
Em conclusão ele escreveu: "Se você deseja enviar seu filho para o acampamento nestas
condições, por favor avise-me e enviarei detalhes de como treiná-los, etc.". R.S.S.B-P.
Poucos dias mais tarde, em 17 de junho de 1907, ele enviou convites semelhantes para
as Companhias das Brigadas de Meninos de Bournemouth, para escolher 6 de seus membros, e
para as Brigadas dos Meninos de Poole, 3 de seus membros, para juntar-se a ele, meninos de
escolas secundárias, meninos de fazendas, filhos de famílias da classe operária.
Os convites para ir acampar com o famoso general Robert Stephenson Smyth Baden
Powell foram aceitos com entusiasmo. Quem não gostaria de passar uma semana com o "Herói
de Mafeking" - o apelido que Baden Powell ganhou como defensor da sitiada Mafeking durante a
guerra dos Boers, na virada do século!
O número original de 18 foi excedido. Após pensar bem, Baden Powell decidiu incluir seu
primo órfão de 9 anos para atuar como seu ajudante. Ele convidou um de seus velhos
companheiros de armas, o Major Keneth McLaren para que o acompanhasse como assistente.
Na noite de 31 de julho de 1907 todos os participantes do que seria o primeiro
acampamento escoteiro do mundo reuniram-se na Ilha de Brownsea. No outro dia, 1o de agosto,
e pelos sete dias seguintes, Baden-Powell trabalhou com os meninos, testando o que ele chamou
de "Método Escoteiro". Em 9 de agosto os mandou para casa, satisfeito com os resultados
positivos de seu método.
O método funcionou, não somente para os meninos de Brownsea, mas para milhões que
seguiram os seus passos desde 1907.

ENIGMA – Bom, após desembarcar e pagar suas entradas, começamos a caminhada. Logo
avistamos a bilheteria, lojinha de souvenires, cafeteria, telescópio bicicletários, entre outras
atrações iniciais. Mantendo a legítima pontualidade britânica, percebemos que estávamos em
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cima do horário e precisamos seguir a passos rápidos para não nos atrasarmos para nossa
próxima refeição.
Que horas eram? Procure o relógio e a senha é exatamente o horário dele.

ARQUIVO 2

Flor-de-Lis
A maioria dos escoteiros sabe que a flor-de-lis é o símbolo do Escotismo, mas poucos saberão
responder porque esta flor foi escolhida. Se você é um desses, conheça agora a sua história
dessa escolha.
Escolhida por Baden Powell, a flor-de-lis apareceu pela primeira vez como símbolo do Escotismo
em 1907. Desenhada na cor amarelo-ouro, no centro de uma bandeira verde, foi hasteada ao lado
da bandeira inglesa no primeiro acampamento escoteiro realizado em Brownsea, no Canal da
Mancha, Inglaterra.
Mas por que uma flor teria sido escolhida por Baden Powell como símbolo do Movimento por ele
criado? Antigamente, a flor-de-lis era desenhada nas cartas náuticas para indicar o norte na rosa
dos ventos. Ao observar essas cartas, Baden Powell chegou à conclusão de que a flor-de-lis
representava o sentido de direção; e era exatamente esse sentido que ele idealizava para o
Escotismo.
Hoje a flor-de-lis representa o Escotismo, identificando todos os países que pertencem à
Fraternidade Mundial. A fim de distinguir uma nacionalidade da outra, muitas vezes o emblema
nacional é colocado junto à flor-de-lis. No Brasil, o Selo da República, com círculo de estrelas e o
Cruzeiro do Sul é usado para esse fim. Sob a flor-de-lis há uma faixa com o nosso lema: Sempre
Alerta! Sob a faixa, há um nó, cujo objetivo é lembrar a boa ação diária que devemos fazer em
benefício de alguém, sem outra recompensa que a de nos sentirmos úteis.
A simbologia da flor-de-lis é toda ela baseada em valores como fraternidade, dever para com o
próximo e união. A propósito, as pétalas que a compõem representam os três dedos da saudação
escoteira, que lembram os deveres do Escoteiro para com Deus, para com os outros e para
consigo mesmo. Ilustrando o distintivo de maior graduação no escotismo – Escoteiro da Pátria, a
flor-de-lis representa o ideal de vida de todo Escoteiro e resume, em sua imagem, os valores de
excelência na vida profissional, no relacionamento com as pessoas, enfim, em todas as atitudes
que refletem seu caráter íntegro e humanitário.
Mas a flor-de-lis representa também o esforço de FAZER O MELHOR POSSÍVEL, o compromisso
de ESTAR SEMPRE ALERTA e a alegria de SERVIR; esses três lemas conjugam os ideais do
escotismo mundial em suas diversas etapas.
Nosso hino fala de um futuro de flores para a nova geração, jovial, confiante e forte. Sob a égide
da flor-de-lis e com a nossa união, podemos ter a certeza que esse futuro vai chegar.

DESAFIO – Escolher o nome de uma das quatro patrulhas originais e fazer
a bandeira da patrulha. Alerta Monitores! Não pode ter duas patrulhas com
o mesmo nome! Utilizar os materiais que preferir e no tamanho que decidir.
Em seguida monte uma pioneira (livre) para sua bandeira utilizando os 3
nós básicos exigidos por BP que estava escrito na carta-convite para o 1°
acampamento.
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ENIGMA – Esses nós serão a sua chave para o próximo enigma.

ARQUIVO 3

Em nossa jornada pela ilha nos deparamos com algumas ferramentas de
prevenção a incêndios florestais, identifique com as devidas coordenadas
geográficas a localização de no mínimo duas ferramentas dessas.
Enigma - Após enviar para a chefia essas coordenadas saiba que a senha
para o próximo desafio é o nome de uma dessas ferramentas encontradas.
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ARQUIVO 4
JOuRNALFOCUSOnFOnt
Traduzido para o português

Em junho de 1907, Robert Baden-Powell (O herói de Mafeking)
escreve cartas a alguns velhos amigos do exército e suas esposas, que eram
pais de rapazes de 11 a 14 anos de idade. Veja na íntegra umas das cartas
escritas por B-P:
“Estimado Sr. Calibri,
Proponh-me a realizar um acampamento de 18 rapazes
selecionados, para aprender Escotismo durante uma semana das férias de
agosto. O acampamento, por permissão generosa de C. Van Raalt, será
realizado na Ilha de Brownsea, em Poole.
Estaa cuidadosamente
planejado o fornecimento de alimentos, a cozinha e as medidas sanitárias.
Os 18 garotos que particparão do acampamento serão organizados
em patrulhas de 5 integrantes, que virão tanto de famílias com melhor
posição financeira como de famílias mais humildes.
Na oportunidade serão ensinadas técnicas mateiras como ioneiria,
nós e amarras assim como técnicas de criptografia e estenografia.
Convido o jovem Algerian a participar desse desafio com vossa
permissão e de Dona Lucinda.
Baden-Powell”
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B-P Realizando instruções de nós - Font: Symbol


Descubra a palavra chave escondida no texto!

ARQUIVO 5
Uma das atividades propostas por B-P foi a de dedução lógica, então ele
propôs o seguinte desafio para as patrulhas:
“ - Descubram quem dos cinco deixou a porta da barraca aberta através
das dicas:”
1. Daniel fez pioneirias ontem com um dos patrulheiros inocentes.
2. Mário considerou sai da patrulha antes de se tornar monitor.
3. José é um grande cozinheiro e quer fazer pão de caçador com Beto
hoje.
4. Quem deixou a barraca aberta não sabe fazer nenhuma amarra.
5. Mário esta pernoitando em abrigo natural.
6. José costuma deixar seus utensílios de cozinha na mochila.
7. Beto encontrou João pela primeira vez em Browsean.
8. Quem deixou a barraca aberta é irmão de João. Eles cresceram juntos
em Londres.
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A resposta deve ser dada para o chefe com justificativa, patrulha que
acertar recebe o próximo arquivo (ARQUIVO 6).

ARQUIVO 6

Chegando ao Centro ao Ar Livre Baden Powell da Ilha de Brownsea
(Brownsea Island Baden Powell Outdoor Centre), é preciso parar para
descansar e recuperar as forças. Para isso vocês precisam cozinhar algo que
os alimente, cada um individualmente vai fazer uma receita de batata
recheada, com o recheio a sua escolha. Abaixo vou deixar um vídeo para
usar de referência e algumas sugestões de recheio, além de uma receita
pra ser usada como base.
Vídeo referência: https://www.youtube.com/watch?v=LqWIvGgm69c
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(Esse vídeo serve apenas para ter uma ideia geral de como fazer a batata e
não é necessário seguir todos os seus passos e como não teremos fogueira
faremos no forno de casa).
Receita de Batata recheada:
Ingredientes:
- 1 ou 2 batatas;
- Recheio a sua escolha;
- Palitos de dente;
- Papel alumínio;
Forma de fazer:
- Lave bem as batatas e faça um corte um pouco menos da metade
verticalmente;
- Retire um pouco da parte interna da batata para rechear e preencha
com o recheio;
- Feche a batata e use os palitos para prender uma parte da batata a outra
e embrulhe com o papel alumínio;
- Leve ao forno na temperatura média por 40 minutos, você pode ir
testando com um palito pra ver se a batata já está boa.
Sugestões de recheio:
- Ovo com Bacon;
- Queijo com Tomate;
- Carne moída;
- Frango com requeijão;
- Charque (ele precisa ser fervido antes para tirar parte do sal);
- Brócolis com Tomate e Orégano.
Envie a foto no grupo para compartilharmos nossa refeição.
Enigma: Qual a bebida típica dos ingleses?

ARQUIVO 7
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Durante o século 20 a ilha foi comprada pelo rico corretor da bolsa Charles van Raalte, que
usou a ilha como um retiro residencial de férias. Durante este período, o castelo foi reformado e
serviu de anfitrião a visitantes famosos como Guglielmo Marconi .

Desafio: Durante a historia da Ilha, ela foi comprada algumas vezes, quantos foram os
compradores da ilha?
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ARQUIVO 8
“O escoteiro é bom para animais e plantas”, o sexto artigo da Lei, deve ser
muito bem relembrado em TODOS os acampamentos, não seria diferente
na Ilha de Brownsea.
Ao seguir a trilha pela Ilha encontraremos uma bifurcação com várias toras
de madeira empilhadas na via direita e duas plaquinhas azuis, onde lemos
em uma delas:

Dica: 50°41'33.37"N 1°58'37.15"W

"Using _____ the _____ materials within this area make your own
_____.
Please, ensure you dismantle it before you leave for the next 50 things
_____. Thank you. "
A senha do próximo arquivo será as quatro palavras faltantes.
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ARQUIVO 9

Em 1908, um ano após o Acampamento, Baden-Powell lançou as seis
edições do guia “Escotismo para Rapazes”, sem sonhar que estaria
fundando o maior movimento educacional de jovens do planeta. A busca
pelos manuais foi tão grande que ocasionou o surgimento de Tropas
Escoteiras por toda parte. Em vista dessa inesperada expansão do
Movimento, B-P afastou-se do exército e se dedicou à sua “segunda vida”,
como chamava o Escotismo. Passou, então, a viajar por diversos países,
para orientar a constituição e o trabalho das associações escoteiras e para
fazer do Escotismo uma grande fraternidade mundial.
Desde então, o Escotismo se tornou, e ainda é o maior Movimento Juvenil
do mundo, apesar de não serem iguais em todos os países, seus valores
são. A nossa Lei Escoteira Brasileira é uma representação escrita dos
valores ensinados por B-P, na qual serve como um direcionamento, um
caminho ético e moral na qual o jovem é convidado a seguir.
Cada equipe deve fazer um vídeo curto listando os 10 artigos da nossa Lei
usando os sinais de mão, pelo menos um jovem de cada grupo deve estar
usando o lenço de promessa.
A equipe que enviar o vídeo receberá do chefe o próximo arquivo.
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ARQUIVO 10

Ainda pensando sobre o sexto artigo da nossa Lei Escoteira, sempre antes
de acamparmos, o escotista responsável pesquisa quais animais podem ser
encontrados na região, essa precaução serve para se preparar caso apareça
uma "visita desavisada" como uma cobra em uma trilha, por exemplo, e
evitar possíveis acidentes, tanto para com as pessoas, quanto para os
animais (que não devem ser incomodados, já que estão em seu habitat
natural). Obviamente também é bom passear pelo local para conhecer o
território e verificar se não tem plantas com resinas venenosas (como uma
cansanção) ou com espinhos (como uma roseira).
Pesquise quais espécies de animais podem ser encontrados na Ilha de
Brownsea, escolha 3 e tire uma foto imitando a pose que encontrar de cada
animal.
Nota: as fotos devem postadas no grupo das equipes juntamente com a do
animal escolhido e identificando-o, só então a chefia entregará o próximo
arquivo.
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ARQUIVO 11

Na Villa Wildlife centre está equipada com desfibrilador para o público em
geral, esta iniciativa tem como objetivo disponibilizar para toda a
comunidade Inglesa cabines para uso público.
Seguindo
essa
idéia:
Demonstrar
como
identificar
parada
cardiorrespiratória e como realizar reanimação cardiopulmonar seguindo o
protocolo para leigo atualizado. (questão 6 da especialidade de socorrismo)
Enigma – Leia o texto a seguir e responda:
“Bem-vindo ao site de desfibrilador de acesso público líder no Reino Unido.
O Localizador de AED tem o prazer de apresentá-lo ao site
????????????????? nossos objetivos e princípios não mudaram. Salvar vidas
é o nosso principal objetivo.
Usando tecnologia inovadora e avançada com gabinetes de acesso público
e desfibriladores ???????, oferecemos às comunidades soluções
comprovadas para obter AEDs (desfibriladores
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externos automatizados) no tempo mais rápido possível, caso ocorra uma
parada cardíaca súbita.
Se sua comunidade não tiver acesso rápido e fácil a um desfibrilador, uma
vida pode ser perdida desnecessariamente. Não demore, siga a iniciativa
?????????? e proteja sua família e amigos.”
Que nome está escondido nestas interrogações?

ARQUIVO 12

Busquemos apreciar as belezas desse lindo caminho!!! Conheça o centro de apoio
ao visitante e veja as ferramentas rurais que já foram utilizadas nessa ilha!!!
Também teremos o prazer de conhecer a Igreja de Santa Maria!!!
Realizar com sua patrulha uma pesquisa sobre as 4 principais religiões dessa
região. Aponte suas similaridades e apresentar a chefia!!!
ENIGMA - É sabido que no passado essa Ilha foi grande produtora de uma cultura

que trouxe renda a população que ali vivia!! Essa planta produzia uma flor muito
famosa, que flor é essa?
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ARQUIVO 13

Fim da Jornada patrulheiros! Nesse Acampamento Volante Virtual vocês
tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Primeiro
Acampamento do Movimento Escoteiro na Ilha de Brownsea e da História
do Escotismo.
Também foram alcançados alguns objetivos de progressão, então Tropa, é
hora de marcar os itens no seu Mappa Jovem.
Esperamos que tenham curtido esta atividade!
SAPS!
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