LUSUS

O grande jogo das nações

jamboree dia da lusofonia
Para abrires apenas
quando um dia fores a um
Jamboree e estiveres com
outr@s escoteir@s da
Lusofonia.

Antes de abrirmos a
caixa, acho que cada um
podia fazer uma breve
apresentação.
Para quem ainda não
sabe, eu sou o Davi e
vivo em Manaus, no
coração da Amazónia.

Delfina de Macau, entrei
para os escoteiros quando
tinha 6 anos e não me
lembro da minha vida sem
os escoteiros

O meu nome é Larissa
e venho de Mindelo
na ilha de São
Chamo-me Kiami e
Vicente. Entrei nos
nasci na cidade de
escoteiros, depois
Lobito. Sou escoteiro
dos meus primos
desde os 7 anos.
terem entrado num
agrupamento em
Portugal!

Sou a Maria e tinha o sonho de
participar no Jamboree e ainda nem
acredito que estou a concretizá-lo
agora. Sou de Portugal.

Sou a Aisha, da
Guiné-Bissau, mas todos
me tratam pelo totem
Tartaruga Orientada, por
viver nas ilhas de
Bijagós.

Represento Moçambique e
chamo-me Erik, a minha mãe
diz que faço nós desde que
nasci e por isso me
inscreveu nos escoteiros..

O Chefe fundador do meu grupo me
deu esta caixa para abrir quando
estivesse no Jamboree. Quem quer
abrir a caixa comigo?

Venho do Príncipe em
São Tomé e chamo-me
Alda. Adoro atividades
ao ar livre.

Xanana, de Timor e vim para os
escoteiros porque o meu melhor
amigo também era, e hoje tenho
amigos de todo o mundo.

vamos
jogar!
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onde estão
as regras?
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Eu, eu adoro
caixas misteriosas…

Lusus - O Grande jogo
das Nações tem como
grande objetivo ligar
as nove nações do
escotismo lusófono.
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lusus?

Bora, não podemos
perder tempo!!

Acho que este jogo é incrível
para ficar apenas para mim.
Vamos partilhá-lo e cada um de
nós fica com a missão de jogar O
Lusus - o Grande Jogo das
Nações, no seu país.
Estou ansiosa por
chegar no brasil e
colocar tod@s a
jogar!

regras
O Lusus - O Grande jogo das Nações tem como grande objetivo ligar as nove nações do escotismo lusófono. Juntos
vamos conhecer um pouco mais do escotismo e da sua cultura, de todos estes países. Deixa-te contagiar pela energia
da lusofonia e conquista a bandeira de cada um dos nove países.
Para conheceres um pouco mais de cada país terás de passar por 5 categorias distintas.
• Cultura
• Escotismo
• Geografia
• Linguagem e Comunicação
• Internacional - Aqui tu podes escolher uma das 3 opções que tens disponíveis:
• Apresentação da Associação Escoteira do país;
• Atividade Escoteira ou de voluntariado no país/zona;
• Curiosidade do país.
JÁ CONHECES CADA UM DOS MEMBRO DA LUSOFONIA?
• Cada equipe deve escolher um dos 9 Escoteiros com quem mais se identifica.
• Após esta escolha, deve ir ao tabuleiro de jogo e escolher uma casa do seu país, para se posicionar para o início do jogo.
• As Equipes lançam o dado para decidir quem é a primeira a jogar. A Equipe que sair o número mais alto será a
primeira a jogar, depois roda no sentido horário.
NA VEZ DA TUA EQUIPE JOGAR
• Um elemento da equipe lança o dado.
• Desloca-se o número de casas indicado no dado.
• Quando chegar a uma casa, a equipe tem um desafio para fazer, consoante a sua seção.
• Se cair em uma casa em que o desafio já está completo, lança novamente o dado.
FIM DO DESAFIO - COM DIREITO A BANDEIRA OU AINDA NÃO?
• O dirigente responsável deve validar se o desafio está completo, caso esteja completo deve assinalar no cartão de jogo.
• Quando uma equipe completar as cinco categorias de um país, recebe a bandeira desse país.
• Coloca a bandeira no porta-bandeiras que a tua equipe elaborou ou irá elaborar.
A CONQUISTA DAS 9 BANDEIRAS
• Se a equipe já conquistou as nove bandeiras, é sinal que a sua viagem pela lusofonia está mesmo quase a terminar.
• Para terminarem, devem compartilhar algumas fotos marcando @escoteirosdobrasil no Instagram.
ALERTA: Ao final do jogo você já terá realizado alguns passos para obteres a insígnia da Lusofonia, não deixes escapar
essa oportunidade.
Se quiseres saber quais os materiais necessários para o jogo, por seção, quais as regras de segurança que deves ter, em
modo Covid, as soluções do jogo e todo o material digital restante, acesse ao QR Code abaixo.
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