1ª Região de Desbravadores da Missão Sergipe – Distrito de Aquidabã

Nº

Data: 21 e 22 de Abril de 2012
Local: Aquidabã/SE

Nº

PRÉ-REQUISITOS (preparar pasta)

Pontos

1

Pré-Inscrição do Clube no valor de R$10,00 (dez
reais) até 21/03/2012. [Anexar Comprovante]

75

2

Fazer inscrição no valor de R$ 5,00 (cinco reais)
por participante até o dia 12/04/2012. [Fazer
listagem com os nomes dos inscritos, tendo
anexado os seus respectivos RG’s ou certidões de
nascimento e
autorização
dos
pais e/ou
responsáveis (participantes menores de 18 anos]

75

3

Ter efetuado o Seguro Anual do Clube para
2012/2013. [Fazer relatório com comprovante]

50

4

Inscrever todas as unidades do clube com 05 a 08
desbravadores.

50

Levar apenas membros que estejam cadastrados na
secretaria online.* [apresentar relação para
conferência]

50

Ter pelo menos dois de seus membros participado
da Missão Calebe 2012. [Fazer relatório com foto]

50

5
6
7

50
Haver realizado em 2012 uma campanha de
combate às endemias, tais como, dengue,
meningite, etc.
400
TOTAL PRÉ-REQUISITOS
* As inscrições de novos desbravadores na secretaria online
(Intranet) só serão válidas até o dia 15/04/2012.

1

2

3

4

5

ÊNFASE ESPIRITUAL
Concurso de Oratória
Oratória sobre o tema “Heróis da Esperança”. O
desbravador terá 5 minutos para apresentar a
mensagem. Serão avaliados: a)Conteúdo;
b)Coerência
base
bíblica;
c)Ilustração;
d)Desenvoltura; e)Tempo.
Concurso Bom de Bíblia
As provas serão baseadas nos livros de
Neemias, Jonas, 1ª, 2ª e 3ª epístolas de João
e aplicadas em duas categorias: A e B, sendo
um garoto e uma garota de cada categoria. A
classificação
do
clube
na prova será
determinada pelo somatório das notas.

Pontos
100

100

Desafio do Ancião e do Capelão do clube
O ancião e o capelão do clube, realizarão a 100
provas sobre as Crenças Fundamentais e
a
história da IASD. A classificação do clube naa
prova será determinada pelo somatório das notas.
Concurso Bíblico com pais não adventistas
Um Pai ou mãe de desbravador, que não seja
100
adventista deverá participar de uma prova
sobre nas epístolas de 1º e 2º Pedro.
Concurso de Poesia
Cada Clube apresentará uma poesia com o tema
“Heróis da Esperança” e tempo máximo de 3
minutos. Serão avaliados: a) Coerência com o
tema; b)Originalidade;
c) Mensagem; d)
Apresentação; e) Tempo.
TOTAL ÊNFASE ESPIRITUAL

100

500
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Nº

Legendas:
A pontuação para essas provas:
1º lugar: 100 pontos; 2º: 70; 3º: 50; 4º: 30.
Categoria A:10-12 anos; B: 13-15 anos; e C: Acima de 16
anos.

Nº
1

2

ÊNFASE MENTAL
Concurso “Eu Conheço Minha História”
Desafio para os Diretores e seus Associados
O Diretor de cada Clube e os seus Associados
realizarão
provas
sobre
a
história
dos
desbravadores no mundo, no Brasil e em Sergipe.
A classificação do clube na prova será
determinada pelo somatório das notas de seus
participantes.
Concurso de Ordem Unida Gestual
O clube deverá inscrever para participar de uma
apresentação de ordem unida, sem utilização dos
comandos vocais, só gestuais, previamente
combinados entre eles, pelo menos 50% dos seus
componentes, sendo 20% de membros da
diretoria. Levar aos jurados a relação escrita com
gestos/comandos a serem executadas.
Serão avaliados: a) Comandos básicos; b)
Evolução; c) Alinhamento e cadência; d)
Disciplina.
TOTAL ÊNFASE MENTAL
A pontuação para essas provas:
1º lugar: 100; 2º: 70; 3º: 50; 4º: 30.

1

Pontos
100

2
100

3

200

ÊNFASE FÍSICA
Corrida 12 X 50 com bastão
Os clubes devem inscrever para participarem
desta prova 12 de seus componentes, sendo
dois desbravadores de ambos os sexos, de
cada categoria. Os participantes deverão ter
as seguintes idades: 10 a 12, 13 a 15, 16 a
20, 21 a 30, 31 a 40 e 41 a 50. A corrida será
disputada através do sistema de revezamento,
cada participante correrá 50 metros com o
bastão na mão, devendo passá-lo para o seu
companheiro assim que atingir esta marca e
assim sucessivamente. Pontuação: 1º lugar:
100 pontos; 2ª: 70; 3ª: 50 e a 4ª: 30.
Futsal Masculino e Feminino
O clube formará times de 05 pessoas, nas
categorias A, B e C (masculino) e categoria
única (feminino). O torneio será disputado em
jogos eliminatórios com duração de 10
minutos, sendo dois tempos de 10 minutos.
Havendo empate, a partida será decidida nos
pênaltis. Pontuação: 1º lugar: 20 pontos; 2º:
15; 3º: 10; e 4º: 05.
Vôlei Masculino e Feminino
O clube formará times de 06 pessoas, nas
categorias A, B e C (masculino) e Categoria
Única (feminino). O torneio será disputado em
jogos de no máximo 02 Set’s de 10 pontos
cada + Tie-break de 05 pontos (se houver
necessidade). Pontuação: 1º lugar: 20 pontos;
2º: 15; 3º: 10; e 4º: 05.

Pontos
100

120

80
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4

5

6

Queimado Masculino e Feminino
O clube formará times de 08 pessoas nas
categorias A, B e C (masculino e feminino).
Cada partida terá duração máxima de 05
minutos e será de caráter eliminatório.
Pontuação: 1º lugar: 20 pontos; 2º: 15; 3º:
10; e 4º: 05.
Atletismo Masculino e Feminino
O Clube formará equipes com 3 pessoas, nas
categorias A, B e C (masculino e feminino)
para participarem de uma prova de atletismo
que envolve as modalidades de salto em
distância, arremesso de peso e corrida de 100
metros rasos. Cada um dos integrantes das
equipes deve ter uma função específica.
Pontuação: 1º lugar: 20 pontos; 2º: 15; 3º:
10; e 4º: 05.
Corredor de Nós
O Clube inscreverá 04 desbravadores, sendo
02 garotos e 02 garotas, de faixas etárias
diferentes, que deverão entrar no local se
arrastando pelo chão. Em pontos diferentes
do corredor haverá uma corda e o nome de
um nó das classes de Amigo e de
Companheiro, que será sorteado pelo diretor e
deverá ser feito pelo desbravador que também
deverá falar sobre sua utilidade. Pontuação:
1º lugar: 100 pontos; 2º: 70; 3º: 50; e 4º: 30.

120

120

TOTAL PRÉ-REQUISITOS:
TOTAL DOS EVENTOS:
TOTAL:

400
1360
1760

REALIZAÇÃO:
Coordenação Distrital de Desbravadores de
Aquidabã - 1ª RD da MSE
Coordenadora:
Maria José Menezes Marques
E-mail: biacoor@hotmail.com
Fone: (79)9968-8378/3322-4948

120

TOTAL ÊNFASE FÍSICA
660
Obs.: Nos jogos 2 e 3, os times poderão utilizar, no
máximo, 02 atletas de idade diferente de sua categoria.

Coordenador Associado:
Ronny Menezes Marques
E-mail: ronnyeu@hotmail.com
Fone: (79)9813-9102
APOIO:

Coordenador da 1ª RD de Sergipe:
Gil Marcos Santos Carvalho
gilmarcossc@yahoo.com.br
Fone: (79)9963-6096/91223-2713

