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#start

Bem-vindos a 2049
(ou então não)

Se estás a receber a primeira edição
do Goforward foi porque já aceitaste
o desafio de participar na Go3, a
Atividade Nacional de Pioneiros e
Marinheiros que ao longo deste ano
escuta te irá acompanhar.
A Go3 é muito mais que um acampamento! É prova de superação para
toda a tua Equipa ou Equipagem. Uma
prova a trabalharem em conjunto, uma
prova a olharem para o planeta como
a vossa casa, uma prova para olharem
para a comunidade que está perto de
cada um de vocês.
Nesta primeira edição da Goforward,
encontrarás a prova, a Chave, que te
pode dar acesso ao acampamento que
se realizará na Região de Setúbal. Esta
é a tua primeira prova de superação.
Não fiques pela metade! Supera-te!
Só assim chegarás ao acampamento
da grande família azul (em dois tons)
do Corpo Nacional de Escutas.
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#play

Pioneiros e Marinheiros: eis o código GO3!
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#notebook

A CHAVE...

Estamos em 2049
A Terra é um lugar inóspito.
O ar é irrespirável.
Os Homens vivem em guetos, onde há
ar respirável.
Sem possibilidade de alimentação saudável e sem recurso a exercício físico,
o Homem é um ser frágil.
Mas ainda existe esperança.
Um grupo de investigadores analisa a
possibilidade de viajar no tempo, rumo
ao passado.
Um portal permite aceder ao ano de
2016, onde muitos dos erros já foram
cometidos, mas onde ainda é possível
encontrar uma via para salvar o planeta.
Só os mais audazes terão força para
iniciar esta peregrinação rumo ao
portal.
Só os mais argutos terão capacidade
para decifrar a chave que permite
aceder ao portal.

Cada letra da palavra chave equivale a uma tarefa que a Equipa/Equipagem tem de fazer. Deste modo, as
tarefas que cada Equipa/Equipagem
tem de realizar num prazo de 20
dias após a submissão da ficha de
inscrição são as seguintes:
C – Conhecimento: retrata a vida
de São Pedro tendo em conta as
seguintes dimensões: descrença,
recusa e entrega.
H – Habilidade: constrói um portico
em maquete para realizarem a Peregrinação; descrição dos materiais
utilizados na construção do portal;
ficha técnica da maquete; o tamanho não deve ser superior a 30cmx30cmx30cm.
A – Atitude: apresenta um projeto
de cidadania que esteja a ser desenvolvido/implementado na vossa
área de residência/paróquia.
V – Vontade e E – Equipa: vídeo em que
apresentem a vossa motivação e compromisso para participarem no projeto
da Go3. Vídeo deverá ter entre 3 min e
5 min. Não serão considerados vídeos
com duração superior a 5 minutos.
As tarefas serão avaliadas de acordo com as seguintes percentagens:
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20% para o Conhecimento; 30%
para a Habilidade; 20% para a Atitude e 30% para Vontade e Equipa.
Na avaliação das tarefas serão tidos
em conta os seguintes critérios de
avaliação por esta ordem: i) criatividade; ii) conteúdo; iii) cumprimento
de todas as tarefas.
Com o envio de todas as tarefas
pedidas é necessário também enviar
os emails de todos os elementos que
constituem a Equipa ou Equipagem,
bem como os seus cargos.
Todos as tarefas poderão ser enviadas por formato digital (imagem, pdf,
powerpoint, entre outros). No caso
do vídeo, as Equipas/Equipagens deverão carregar o mesmo no youtube
e dar acesso ao vídeo ao enderenço
de e-mail geral.go3@escutismo.pt
(atenção às definições de privacidade
do vídeo, certifiquem-se que fica mesmo visível para que o possamos avaliar).
As tarefas deverão ser enviadas num
único e-mail por Equipa/Equipagem
para geral.go3@escutismo.pt e o link
para o vídeo deve ser disponibilizado
nesse e-mail. No assunto do e-mail
deve ser identificado o Agrupamento,
Região e nome da Equipa/Equipagem.

#notebook

Custo de
Participação
A participação na Go3 tem um custo
total de 60 Euros por elemento.
Neste valor está incluído todo o material de apoio ao longo dos três momentos da Go3, a insígnia oficial Go3, uma
camisola oficial Go3 e a participação
no acampamento.
O primeiro pagamento é de 10 Euros por
elemento e deverá ser feito com a resposta à CHAVE. Deste modo, aquando
da resposta deverás remeter também o
comprovativo de pagamento.
O segundo pagamento é de 50 Euros
por elemento e deverá ser feito 20 dias
após a divulgação das Equipas/Equipagens selecionadas, ou seja até 22
de Janeiro de 2016, devendo ser igualmente enviado o comprovativo de pagamento para o e-mail da Go3.aceder
ao portal.
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#change

Qual foi a última vez que deste um
elogio a alguém? Não, comentários
nas redes sociais aqui não contam… E
presentes? Quando é que ofereceste
alguma coisa sem estar à espera de
receber outra? És mais feliz quando recebes um sorriso de alguém? Pequenas
coisas podem fazer o dia de alguém,
deixa-te inspirar.

youtu.be/zLHC2DEK0KU
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Calendário
1.º Momento (Peregrinação)
Adesão

09 a 29 de novembro de 2015 – inscrição por Equipa
ou Equipagem

Seleção

até 20 dias após a Adesão – entrega das respostas da
Chave e 1.º pagamento (10€ por pessoa)

Confirmação

02 de janeiro de 2016 – divulgação das Equipas e Equipagens selecionadas

Pagamento

até ao dia 22 de janeiro de 2016 – pagamento dos
restantes 50€ por pessoa

2.º Momento(Construção)
Acampamento 19 a 23 de março de 2016 – realização do acampamento na Região de Setúbal

3.º Momento (Esperança)

Fala connosco!

Projeto

24 de março até 30 de setembro de 2016 – realização

www.go3.escutismo.pt

Comunitário

do projeto comunitário da Equipa ou Equipagem na

www.facebook.com/cnego3

comunidade local, avaliação e celebração da partici-

instagram.com/escutismo/

pação na Go3

geral.go3@escutismo.pt
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