Lara: Até que enfim chegamos ao Campori! Oba!
Kevin: Uau! Quantos amigos novos! Vamos lá
conhecê-los?
Carlinhos: Demorou, vamos logo!
Beto: Vamos com calma pessoal! A primeira regra
de nosso manual diz que não podemos
sair por aí sozinhos, lembram? Devemos
chamar sempre o conselheiro. Vamos
montar nossas barracas e depois teremos
tempo para conhecer todo
mundo.

3

Carlinhos: Obaaaa!!! A abertura é sempre tão legal, o que será que eles
prepararam desta vez?
Bia: É verdade, Carlinhos!! Tomara que tenha muitos fogos de artifício!
É tão lindo!
Kevin: Vamos logo, pessoal. Eu já estou cansado de ﬁcar parado aqui
nesta ﬁla. Os mosquitos estão me picando.
Beto: Não coce e nem esfregue a picada, Kevin. Isso só fará com que
inche e aumentará ainda mais a coceira. A segunda regra é: use sempre
repelente!
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Beto: Kevin, Kevin! Por que você está correndo com essa machadinha?
Kevin: É que o Carlinhos quer tomá-la de mim, e é minha vez de brincar!!!
Lara: Pare já de correr com isso, Kevin! Você pode se machucar ou
machucar os outros!
Beto: Kevin, sabemos que não se pode correr e nem brincar com
machadinhas, facas ou qualquer outra coisa pontuda. Você poderia sofrer ou
causar um acidente.
Falamos tanto da regra 3!!!
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Bia: Oba! Já realizamos quase todas as atividades do dia!
Lara: Ai, estou exausta! Só preciso de um banho!
Carlinhos: Kevin! Você está vermelho igual a um pimentão!
Você nem passou protetor solar e nem usou boné, não é? E
cadê a sua garrafinha de água? Você quase pegou uma
insolação!
Kevin: Eu estava
com pressa e
acabei me esquecendo
de todos os itens da
regra número 4!
Amanhã eu prometo
que vou lembrar de
tudo!!!

Beba água.
Esteja sempre
com o seu cantil
ou garrafinha.
Não se esqueça
de passar protetor solar.
E, durante as atividades,
use boné.
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Kevin: Gente, gente! Eu já adicionei um montão de amigos de outros clubes.
Também postei fotos da programação de hoje.
Carlinhos: Eu também, Kevin. Curte essa foto aqui!
Beto: Não, pessoal!! Já está tarde! Vamos acordar cedo para a
apresentação da nossa Ordem Unida, vocês se lembram?
Claro que é legal conversar e ficar conectado, mas, temos horários para
isso! Já está tarde e todos precisamos dormir! Além
de não querer perder pontos, estamos todos cansados!
Regra 5, vocês se esqueceram?
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Beto: O que houve Bia?
Bia: Alguém deixou um mastro de bandeirim jogado... eu tropecei e me
machuquei.
Carlinhos: Xiiii!!! O Clube que deixou esse bandeirim jogado não obedeceu
à regra 6.
Kevin: Pois é... O nosso tá aqui, sempre junto à unidade! O capitão não
desgruda dele!
Lara: É dever do capitão carregá-lo a todos os lugares. Se deixar solto por
aí, corre o risco de machucar alguém. Vamos, Bia! Vou levar você até a
barraca de primeiros-socorros para que façam um curativo em você.

Cuidado com a bandeira
do Clube e os bandeirins
das Unidades. Eles sinalizam
o grupo. Nunca deixe os
mastros jogados.
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Kevin: Socorro! Socorro!
Lara: Calma, Kevin! Segura essa boia!
Kevin: Haha... te enganei.
Lara: Nunca mais faça isso, Kevin! Se um dia for verdade, não
acreditaremos em você.
Kevin: Mas eu estava só brincando. Desculpa Lara.
Não vou mais fazer isso.
Bia: Isso não é
brincadeira e a regra
7 também fala sobre
isso. Não podemos
fingir que estamos
nos afogando e nem
brincar de empurrar
dentro da água.
Vamos, já está quase
na hora do culto.

Não entre no lago ou no rio sem
permissão. Nadar sozinho é perigoso.
Esteja sempre acompanhado de um
adulto. Brincadeiras como empurrar
e afogar não são corretas.
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Carlinhos: Gente... Que temporal é esse?
Lara: Pegou todo mundo desprevenido!
Achei que nunca conseguiríamos sair daquela arena.
São muitos desbravadores!
Bia: Ainda bem que seguimos
a regra direitinho...
Beto: Sim, pessoal, vocês me
surpreenderam! Saíram da arena
sem desespero, sem empurrar
ninguém e todos juntos com o
conselheiro. Agora, vamos para a
barraca tirar essa roupa molhada
para evitar um resfriado!
E mais uma vez,
parabéns por
respeitarem
a regra 8.

Se ocorrer
algum
contratempo
na arena
e for
necessário
deixar
o local, saia
com o onselheiro,
sem desespero
e sem
empurrar
os outros.
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Lara: Uhuuuu!!! Conseguimos a pontuação máxima!
Carlinhos: Nossos esforços valeram a pena!
Bia: Parabéns, equipe!
Beto: Quando nos unimos e damos o nosso melhor, a recompensa
sempre vem! Parabéns a todos!
Kevin: Pessoal, primeiro gostaria de pedir desculpas pelos
meus erros, e agradecer pelos conselhos, puxões de orelha e
incentivo! Sei que zeram por que gostam de mim e pensam na
minha segurança! Aprendi que quando nos prevenimos evitamos
contratempos. Foi um Campori maravilhoso! Aproveitamos, nos
divertimos e conhecemos novos amigos!

11

