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Sábado a tarde
1 - CADÊ O MEU MACHADO
(II Reis 6:1-7)
Quantos Brincam?
De 6 a 8 Aventureiros

Descrição:

Em uma piscina de bolinha cada participante
(um de cada vez) deverá procurar uma letra
que ajudará a formar a palavra MACHADO.
Encontrando a letra o aventureiro deverá entregar a mesma a outro que a colocará num
painel. Formada a palavra MACHADO outro
participante receberá uma chave para abrir
um baú que terá o bóton referente a prova
para ser colado no estandarte do clube.

2 - QUANTO ÓLEO!
(ii Reis 4:2-7)
Quantos Brincam?
De 6 a 8 Aventureiros e
1 Membro da Diretoria.

Descrição:

O clube deverá formar uma fileira com os
aventureiros participantes da prova. Os
mesmos deverão estar sentados um atrás do
outro. Cada um receberá uma vasilha. Será
colocado um líquido dentro da vasilha do
primeiro, o qual deverá passar sem derramar
o liquido por cima da cabeça para a vasilha
do segundo, o segundo deverá passar para o
terceiro, e assim sucessivamente até chegar
no último. Quando chegar no último ele
derramará o líquido na vasilha do membro da
diretoria que deverá colocar o conteúdo
dentro de uma botija. O processo se repetirá
até o conteúdo atingir a nível
pré-estabelecido pela coordenação da prova.
Terminada a atividade o clube receberá um
bóton referente a prova para ser colado no
estandarte do clube.

3 - ECA ECA, FORA LEPRA!
(i Reis 5:19-27)
Quantos Brincam?
No mínimo 6 Aventureiros e
1 Membro da Diretoria.

Descrição:

Para iniciar a prova, cada participante deverá
lavar e secar um prato. Ao ser avaliado pela
coordenação da prova a tarefa cumprido o
outro se dirigirá a uma piscina com água
onde deverá mergulhar um boneco e tirar um
adesivo do mesmo. Concluída esta fase, o
Aventureiro, a certa distância estabelecida
pela coordenação da prova, jogará bolinhas
que deverão ficar coladas na roupa de velcro
de um membro da diretoria que estará
vestindo; isto até que uma bolinha se apegue
a roupa do membro da diretoria em questão.
A atividade se repetirá por sete vezes.
Terminada a atividade o clube receberá um
bóton referente a prova para ser colado no
estandarte do clube.

4 - TÔ COM FOME
(II Reis 4:42-44)
Quantos Brincam?
De 3 a 5 Aventureiros.

Descrição:

Um participante deverá pular em uma cama
elástica e pegar uma das bolas numeradas.
Assim que pegá-la arremessa a mesma ao segundo aventureiro que estará aguardando
com um cesto na mão. O outro com o cesto
precisará pegar a bola sem deixa-la cair.
Assim que pegar a bola, tira do cesto e
entrega para um dos fiscais da prova. O fiscal
lerá a pergunta equivalente ao número
escolhido pelo primeiro Aventureiro.
As perguntas serão relacionadas as classes
regulares. Um dos participantes precisará
responder à pergunta corretamente. Uma vez
respondida, o fiscal entregará a bola a outro
Aventureiro que colocará a bola no estilingue
e deverá acertar a bola na boca dos homens,
alimentando assim os alunos da escola dos
profetas. A prova estará concluída quando o
aluno for alimentado por três vezes. Terminada a atividade o clube receberá um bóton referente a prova para ser colado no estandarte
do clube.

5 - ÁGUA PARA O GUARDA
(II Reis 3:16-20)
Quantos Brincam?
De 6 a 8 Aventureiros e
1 Membro da Diretoria

Descrição:

Haverá duas torres a certa distância uma da
outra interligadas por cabos. Em um dos
lados haverá água e do outro lado um recipiente que deverá ser preenchido até a marca
pré-estabelecida pela direção da prova. O
transporte da água será realizado pelos cabos
com o auxílio de um mecanismo controlado
pelos participantes da prova. Uma vez atingido o nível com a água transportada, um aventureiro levará o recipiente até um membro da
diretoria que deverá estar vestido de guarda.
Terminada a atividade o clube receberá um
bóton referente a prova para ser colado no
estandarte do clube.

6 - Vamos a casa da Sunamita
(II Reis 4:13-37)
Quantos Brincam?
Todo o Clube

Descrição:

Um aventureiro deverá estar vestido de pino.
Outro jogará um dado e conforme o número
sorteado, o Aventureiro vestido de pino
caminhará pela trilha. Nesta trilha haverá
alguns desafios que o restante do clube
deverá cumprir. Terminada a atividade o
clube receberá um bóton referente a prova
para ser colado no estandarte do clube.

Sábado a Noite
Os eventos de sábado à noite serão baseados
no livro do ano. Este livro foi feito para que
os Aventureiros aprendam a ser feliz e
saudável enquanto criança, para continuar
sendo assim quando for adulto e até bem velhinho. Já pensou em como seria bom se
sentir bem e jovem para sempre? Os eventos
de sábado à noite terão este objetivo.

12 horas de aventura

Sem dúvida esperada por muitos , a classe de mãos

ajudadoras terá uma atividade diferenciada a partir do
sábado à noite. Os aventureiros serão acompanhados
por nossa equipe em uma atividade surpresa numa
área previamente reservada aos participantes desta
classe.
LISTA DE MATERIAIS
• Lanterna com pilhas
• Cantil ou garrafinha d’água
• Pijama
• Saco de dormir ou cobertor grosso + travesseiro
• Material de higiene pessoal
• Repelente
• Capa de Chuva
• Tênis e Meias confortáveis
• Boné
• Calça de moletom e blusa de frio
• Capa de chuva
• Sacolas plásticas
Obs.: A lista acima contém materiais que APENAS serão utilizados nas 12h da programação especial para classe em questão. Por gentileza enviem esse material em
uma mochila separada dos demais itens. Cada aventureiro deve cuidar de seu material devidamente identificado. Devido à alta demanda desse Aventuri, será solicitado a cada clube que envie 1 (uma) barraca por unidade. A barraca enviada não
será de uso exclusivo das crianças do clube que trouxe a mesma, a distribuição
será de acordo com a necessidade do evento. Cada clube deverá providenciar
alguém da diretoria para a montagem e desmontagem desta barraca.
Caso necessite de ajuda, os monitores da atividade estarão à disposição.
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