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Historico

O Grande Jogo Naval faz alusão a um tema antigo, mas que se mantém relevante mesmo
com o passar do tempo: a construção de navios. Em 1910, a Marinha brasileira encerrava um ciclo de aproximadamente quatro anos de grandes investimentos na renovação da
frota. Nesse período, diversos oficiais e suboficiais residiram na Europa, acompanhando
o trabalho da construção da então nova frota brasileira. Consequente daquela situação,
chegaram ao Brasil o Encouraçado Minas Gerais e outros navios, trazendo os primeiros
brasileiros que tiveram contato com o Escotismo, bem como os primeiros uniformes e
manuais. Os suboficiais, liderados por Amélio Azevedo Marques, contaram com o apoio
dos comandantes Amphiloquio Reis e Gabriel Skinner, entre outros. Hoje, com o comércio
marítimo bastante aquecido, exportando e importando riquezas, se fala muito na renovação da frota naval do País.

Tema
O tema alegórico para compor esta grande aventura será o “Carpinteiro Naval”.
Desde os mais remotos tempos da história da humanidade, os antigos venceram
os seus medos e passaram a navegar em busca de novas terras, de riquezas e,
com o tempo, pelo próprio gosto da navegação. As habilidades de construção
das embarcações vêm desde os indígenas, com suas canoas, passando pelas embarcações gregas e romanas, as naus portuguesas, chegando aos atuais navios
construídos em estaleiros bastante modernos. Os profissionais mais rústicos
que trabalham as embarcações são os carpinteiros navais; eles mostrarão aos
Escoteiros do Mar várias formas de conhecer e fazer as embarcações que utilizam para suas atividades.

Data

Foram estabelecidos no calendário nacional os dias 19 e 20 de setembro de 2015. Porém as Regiões Escoteiras e Grupos
Escoteiros que necessitem utilizar outras datas poderão fazê-lo, desde que não conflite com outras atividades Nacionais
ou Regionais.

Finalidade

O Grande Jogo Naval tem como base a promoção dos conhecimentos técnicos de marinharia, aliado ao planejamento que
todos os grupos terão que desenvolver, tornando isto uma aventura cheia de agradáveis variantes que será, sem dúvida,
para os jovens escoteiros, seniores e pioneiros, de fundamental importância. Por fim, estaremos animando a prática da
Modalidade do Mar e proporcionando aos jovens experiências sobre o tema. O Grande Jogo Naval é uma atividade aberta
a todos os GEs do País.

Forma de aplicacao programa sugerido
ALFA: Visita a estaleiros ou locais de construção ou reparos de embarcações de pequeno porte, realização de uma entrevista e apresentação de jornal mural na atividade com o resultado. Cada patrulha deverá realizar ao menos uma entrevista
com um carpinteiro, construtor ou engenheiro naval sobre sua atividade, focando principalmente em uma embarcação
que esteja sendo construída. Deverá ser avaliada a criatividade e o conteúdo, além do capricho com a parte ilustrativa.
BRAVO: Oficina de construção de pequenas embarcações, modelos navais, em fibra ou madeira. Deve-se entender a importância dos projetos navais, as cavernas e vigas, fazendo um pequeno modelo, porém levando em conta as instruções reais
e necessárias de construção. Os modelos poderão participar de uma feira de modelos navais, com votação e premiação.
CHARLIE: Desenho artístico das estruturas das embarcações, imitando um projeto real. Realizar um torneio de desenhos onde o que mais se aproximar da realidade, apesar de fictício,
contemplará as estruturas e traçados. Os desenhos serão expostos e colocados para a votação
em formato de jogo democrático, envolvendo o maior número de pessoas possíveis. Poderão
ser pedidos como tarefa prévia, mas o ideal é que sejam feitos em atividade.
DELTA: Jogos ativos onde os locais e pessoas levarão nomes das partes e peças das embarcações (nomenclatura de embarcações), levando em conta o personagem principal - um Carpinteiro Naval, que deve ser escolhido na atividade -, que
estará buscando as partes para juntá-las e construir sua embarcação para lançar ao mar. O fim do jogo, reunindo as peças,
dá-se na planta para a construção do Encouraçado “Minas Gerais”.
ECHO: Festa, luau ou jantar temático, onde as patrulhas devem utilizar como elemento decorativo as embarcações em
esqueleto, em construção ou necessitando de reformas - estabelecendo um ambiente de reparos, obra ou construção.
As embarcações do estaleiro deverão servir de mesa, cozinha ou apenas decorativo. Os então “carpinteiros navais” irão
preparar refeições ou lanches a base de peixe, e decorados no mesmo tema. No caso de jantar temático, sugere-se que o
peixe seja definido igual para que todas as patrulhas sejam avaliadas com igualdade, deixando a receita a critérios das
patrulhas.
FOXTROT: Esquetes do Fogo de Conselho onde o personagem principal seja sempre um Carpinteiro Naval. O tema pode ser
trabalhado pela Chefia que organiza a atividade.

GOLF: Palestra ou atividade específica sobre a atual frota brasileira da Marinha, tal como a visão de futuro que se espera
hoje - buscar um oficial da Marinha do Brasil para dar a palestra, ou pessoa da área naval. Esta atividade pode ser realizada
durante a visitação a uma embarcação de grande porte, guiada por profissionais da área.
HOTEL: Canto ou campo de patrulha feito na atividade, construído imitando uma embarcação, para a avaliação estética.
INDIA: De praxe a Regatas, Atletismo e outros esportes. Incluir um jogo de identificação de nomenclaturas de embarcações.
Outras atividade podem e devem ser criadas pelos organizadores, feitas em acordo com o tema.
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Artigo: Construir para evoluir.
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Artigo: A história da Construção Naval no Brasil.
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Vídeos de Construção de Modelismo Naval.
http://www.youtube.com/watch?v=CjXlG5bhgeU
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http://www.youtube.com/watch?v=4o8CZcWtvgc
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http://www.nauticurso.com.br/definindo-materiais.html
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