O dia de hoje começou mais
cedo que o costume. A nossa
colónia teve raid, tendo inicio
às 7h no Parque Natural da
Arrábida..
Para o primeiro ponto P1,
dirigimo-nos de autocarro até
lá numa viagem de uma hora
aproximadamente.
O raid foi feito por equipas.
Chegamos a campo por volta
das 19h.
Durante a nossa aventura de
hoje recuperamos os recursos
essenciais necessários para a
vida na terra fora dos guetos,
passámos parte da nossa
aventura debaixo de água e
passámos
pelo
campo
escutista do Ceada.
O planeta (casa comum) está a
melhorar a um ritmo brutal.
Ainda há esperança!

O dia da Colónia Artemis
começou bem cedo com um
banho
de
água
fria.
No entanto, todo o resto do
dia compensou o mau inicio.
Depois de uma manhã de
caminhada
e
de
uma
meteorologia favorável para
nós, que fizemos o jogo de
cidade, reunimos a colónia no
Parque
da
Paz
onde
almoçámos.
De
seguida
dirigimo-nos para a arena
onde começámos as oficinas
relacionadas com a Marinha.
Muitos de nós ficaram a
conhecer melhor a marinha,
como esta se organiza, tal
como algumas das atividades
que eles realizam na base
naval e visitaram até os navios
e
os
submarinos..
Esperamos que o Raid de
amanhã corra bem e que seja
um dia fantástico tal como os
outros todos até agora na
Go3.

O dia começou com um jogo
pela cidade onde fomos a
várias instituições colaborando
assim com eles ajudando-os
de alguma maneira.
A tarde resumiu-se à prática
de oficinas em que o tema
rondava em torno da Marinha.
Nessas oficinas aprendemos
como funcionavam os grandes
navios que habitualmente só
os visualizávamos através da
televisão bem como as
vivencias e as formas de vida
dos comandantes e das
praças.
No geral penso que foi um dia
muito bem passado com
grande divertimento e com
muita aprendizagem.

As oficinas de hoje eram
marítimas e de vida em
campo, mergulho, remos, vela,
uma visita guiada pela escola
naval, corridas de orientação e
palestras educativas sobre a
escola naval.
De seguida, as equipas
voltaram para o respetivo
campo, onde almoçaram e
prepararam-se para o jogo de
cidade, que iria terminar no
encontro com o seu guia. No
jogo de cidade o objetivo era
cada equipa visitar uma
instituição diferente e tirar
fotografias
a
coisas
degradadas.
Na formação de liderança, os
guias
aprenderam
como
solucionar problemas com a
equipa, de seguida aplicaramnas em atividades onde as
equipas eram compostas pelos
guias, e em cada atividade era
eleito um líder diferente.

Estamos no 3º dia da atividade
da Go3. Hoje de manhã houve
as oficinas da marinha
portuguesa,
como
por
exemplo,
batismo
de
mergulho, remo e vela, corrida
de orientação, escola naval e
visitar embarcações.
Os guias não estiveram
presentes pois foram realizar
uma oficina de liderança onde
meteram os conhecimentos
em prática, aprenderam a
coordenar a equipa, criar
estratégias e assumir os erros.
Às 14h começou o jogo de
cidade em Almada, onde todas
as equipas tiveram que ir ao
encontro dos chefes estavam
nos
respetivos
pontos
atribuídos,
cujos
foram
distribuídos aleatoriamente.

