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Evento
Data
Local/País
Organização
Participantes
(Países: opcional)

A Altitude da Vontade
De 7 a 18 de Agosto de 2010
Kandersteg International Scout Center – Suíça
Grupo Pioneiro 74 – S. Francisco de Assis, Agrupamento 10 – Cedofeita,
Região do Porto
Ana Raquel Pires Kritinas – Dirigente
Paulo Alexandre Gonzalez Varela e Rial Rodrigues – Dirigente
João Paulo Ramos Martins – Caminheiro Insígnia de Ligação
Rui Miguel Dias Moreira – Pioneiro
Ana Isabel Gomes Almeida – Pioneiro
Lisa Sousa Silva – Pioneiro
Cláudia Maria Correia Pinto da Silveira – Pioneiro
Flávio Diogo Bártolo da Costa – Pioneiro
Mariana Alexandra Costa da Silva – Pioneiro
Daniela Ester Brígido Santos Ribeiro – Pioneiro
André Filipe Rodrigues da Rocha – Pioneiro
Inês Filipa de Jesus Oliveira – Pioneiro
Vanessa Campos Araújo Bessa d’Orei - Pioneiro
João Pedro Ribeiro Morais – Pioneiro
Tiago Emanuel Andrade de Carvalho – Pioneiro
Catarina Dias Ferreira – Pioneiro
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Cristiana Acciaiuoli Catalão Azenha – Pioneiro
Isabel Maria Pereira Melo Tedim Cruz – Pioneiro
Objectivos do evento

Os objectivos do evento, neste caso, identificam-se com os objectivos dos
participantes.

Objectivos dos
participantes/
/delegação do CNE/FEP

Finalidades Educativas do Projecto:
1. Valorizar a responsabilidade individual de cada Pioneiro, nomeadamente
através do compromisso com o seu cargo nas várias etapas de preparação
desta actividade.
2. Privilegiar o trabalho em equipa como meio de realização das tarefas.
3. Proporcionar o desenvolvimento físico do jovem pioneiro, nas fases de
preparação e realização.
4. Angariar fundos para a realização do projecto, dando prioridade a iniciativas
que impliquem o trabalho em grupo.
5. Enriquecer a vivência da Fé de cada jovem, a partir da paisagem única de
Kandersteg.
Objectivos Educativos:
1. Realizar um intercâmbio prévio com um grupo de escuteiros da Europa, com
as mesmas idades que os Pioneiros, tendo como ponto de encontro
Kandersteg.
2. Obter a insígnia da Alta Aventura Alpina e a insígnia de Amizade,
exclusivamente atribuídas no KISC.
3. Através deste projecto, motivar os jovens a alcançar o progresso estipulado
pela Associação correspondente ao seu tempo de permanência na secção.
4. Viver a primeira experiência internacional escutista.

Sessões / métodos
de trabalho

A actividade foi realizada em regime de acampamento.
As actividades desenvolvidas visavam a obtenção das Insígnias da Alta
Aventura Alpina, da Amizade e dos Centros Mundiais. Na sua maioria eram
actividades proporcionadas pelo KISC.
Light Trail – Percurso com pistas de reflexão pelos trilhos do campo.
Flag Break & Welcome – Sessão de boas vindas ao KISC.
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Kandersteg Trail – Jogo de vila em Kandersteg.
International Evening & BBQ – Encontro dos escuteiros presentes em campo e
apresentação dos diversos países.
World Scout Workshop – Jogo sobre o Escutismo Mundial, vida de BP e sobre o
KISC.
Raid ao Fruden-Hut – Esta actividade englobou a dormida na cabana e o
mergulho no lago Oeschinensee.
International Scout Disco
Visita a Trummelbach Falls e a Interlaken – Visita às únicas cascatas europeias
no interior da montanha acessíveis ao homem e à cidade de Interlaken.
Workshop “Glaciers, Alps & Avalanches” – Workshop sobre o efeito da erosão e
do aquecimento global nos Alpes, bem como o modo de caminhar num glaciar e
as questões de segurança relacionadas com o mesmo.
International Quizz – Jogo sobre a dimensão internacional do Escutismo.
Discovery Trail – Percurso de conhecimento do KISC.
Fogo de Conselho – Realizado com todos os grupos presentes em campo.
Compass Course – Corrida de orientação pelo KISC.
International Sports Afternoon – Tarde de desporto realizada em equipas
constituídas por escuteiros de diferentes nacionalidades.
Service Project – Projecto de serviço ao KISC, de modo a melhorar as suas
instalações.
Para além das actividades proporcionadas pelo campo, foram também
realizados momentos de unidade relacionados com o imaginário da actividade,
momentos de avaliação intercalar da actividade e conselhos de guias diários.

Animação/Programa social
(opcional)

Para além das actividades acima mencionadas, tivemos a oportunidade de
realizar um jantar com o capelão de campo e com a sua mulher, que
responderam às dúvidas dos Pioneiros sobre a Igreja Protestante.
Realizamos também um jantar com alguns elementos do Staff de campo e com
os vizinhos de campo – uma família Holandesa.

Resultados/
/mais-valias da
participação

- Vivência da experiência escutista internacional em campo, estabelecendo
contacto e realizando actividades conjuntas com escuteiros de outros países,
presentes em campo.
- Evolução da autonomia dos jovens através da gestão do dia-a-dia da
actividade.
- Progresso individual através das actividades realizadas, materializado na
atribuição das insígnias da Alta Aventura Alpina, da Amizade e dos Centros
Escutistas Mundiais.
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Eventuais
desenvolvimentos
previstos no âmbito deste
evento

Trabalhos pós-evento
assumidos pelo(s)
participante(s)

- Eventual intercâmbio com escuteiros contactados em campo, nomeadamente
um grupo holandês.
- Entusiasmo dos Pioneiros mais velhos para integrar o Staff Internacional do
KISC

- Divulgação da actividade à associação através de relatório e notícia
- Realização de um momento em agrupamento de partilha de experiências

E agora?
(ideias e propostas de
acção para a associação)

Ao percorrer o KISC encontramos locais/instalações criados ou beneficiados por
campos de trabalho de escuteiros de diversas associações nacionais. O KISC
foi por certo local marcante de aventura e acampamento de largas centenas de
escuteiros do CNE. Na sequência da actividade “Service Project” realizada pelo
nosso Grupo, despendendo uma tarde de actividade trabalhando nas
infraestruturas do campo, surgiu a ideia na equipa de animação de propor à
associação a organização de uma Portuguese Work Party no KISC,
demonstrando assim a gratidão pelo contributo do centro no crescimento dos
nossos escuteiros.

Comentário final (breve)

A realização do projecto “Altitude da Vontade” foi a concretização de um sonho
dos Pioneiros que durante 2 anos se empenharam no seu progresso pessoal,
no crescimento do Grupo e na obtenção de meios materiais.
O horizonte de realizar uma grande actividade em Grupo, em Kandersteg, foi o
motor para o crescimento pessoal dos jovens nas suas várias dimensões. Os
dias vividos em Kandersteg foram intensos para cada um dos Pioneiros,
descobrindo novas realidades, novas pessoas, novas paisagens, … Toda esta
descoberta realizada em Grupo foi marcante e enriquecedora.
A avaliação realizada reflectiu esse crescimento, tendo sido identificados e
assumidos os aspectos positivos e negativos, as boas e as más opções.

Elaborado por

Grupo Pioneiro 74 – S. Francisco de Assis

Em (data)
Anexar documentação relevante, nomeadamente fotos com legenda, indicando os respectivos autores.
Observações:
Nos termos das Directrizes Internacionais do CNE XXI é obrigatório o envio de relatório de participação em actividade
internacional nas seguintes condições:
•

Actividades de Mobilidade Internacional: até 90 dias após a realização.

•

Representação internacional institucional: até 30 dias após a participação.

•

Representação internacional formativa: até 30 dias após a participação.

•

Representação internacional operacional (regra geral): anual, em data a concertar com o Secretário
Internacional.
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•

Representação internacional operacional (regra particular para membros de comités): termos a concertar com o
Secretário Internacional.

O não-envio de relatório condiciona a participação noutros eventos internacionais em representação do CNE e obriga à
revisão das condições de apoio financeiro que possa ter sido dado pela Secretaria Internacional do CNE.
Enviar para: Secretaria Internacional do CNE – R. João Nascimento Costa, Lote 1 r/c – 1900-269 Lisboa
ou « internacional@cne-escutismo.pt »
Cc « si@cne-escutismo.pt »
Cc. Junta de Núcleo ou Junta Regional (conforme o procedimento regional em vigor
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