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DISTINTIVO DE ESCOTEIRO DA PÁTRIA 
Aprovado pela Diretoria do Nível Local, homologado 
pela Diretoria Regional e certificado pela Diretoria 
Executiva Nacional, ao jovem especialmente 
recomendado pelos escotistas e pela Corte de 
Honra de sua Tropa, que: 

• Tenha realizado a totalidade das atividades da Etapa Azimute; 
• Tenha conquistado o Cordão Dourado; 

• Possua uma das seguintes Insígnias de Interesse Especial do 
Ramo Sênior: Insígnia Mundial do Meio Ambiente, Insígnia do 
Aprender, Insígnia da Lusofonia, Insígnia Cone Sul ou Insígnia do 
Desafio Comunitário; 

• Possua pelo menos 10 noites de acampamento, como Sênior, 
com sua Patrulha ou Tropa; 
• Possuir a Insígnia da sua respectiva modalidade (Aeronauta, 
Naval ou Mateiro), do Ramo Sênior.  
 
É um distintivo em forma de elipse, na cor verde, dentro do qual 
estão bordadas as Armas da República, em dourado e prata. Mede 
5,5 cm de altura e 4,5 cm de largura. 
O distintivo deve ser colocado na manga direita da camisa e pode 
ser usado até o jovem conquistar o distintivo de Insígnia de B-P, 
ou, caso isto não aconteça, até sua saída do Ramo Pioneiro.  
 Os Seniores podem começar a realizar os itens necessários para 
conquistar o Distintivo de Escoteiro da Pátria desde o início da sua 
vida na Tropa, em paralelo com as outras etapas de progressão. 
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REGRAS PARA CONQUISTAR O CORDÃO DE EFICIÊNCIA 

CORDÃO DO DESAFIO SÊNIOR 

 

Concedido pela Diretoria de Nível Local, por proposta dos 
escotistas da Seção ao jovem especialmente recomendado pela 
Corte de Honra de sua Tropa, que possuir a pelo menos oito 
especialidades, em qualquer nível, distribuídas nos cinco ramos de 
conhecimento, e dentre elas, uma das opções abaixo, no Nível 3: 

• Canoagem; 

• Ciclismo; 

• Corrida de Orientação; 

• Escalada; 

• Espeleoturismo; 

• Excursões; 

• Montanhismo; 

• Mountain Bike; 

• Técnicas Verticais; 

• Le Parkour. 

 

  

Voltar 
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REGRAS PARA CONQUISTAR O CORDÃO DE EFICIÊNCIA 

CORDÃO DOURADO 
 

 

Concedido pela Diretoria do Nível Local, por proposta dos 
escotistas da Seção, ao jovem que possuir o Cordão do Desafio 
Sênior, que for especialmente recomendado pela Corte de Honra 
de sua Tropa e que possuir, no mínimo, quinze especialidades, 
estando entre estas a especialidade de Primeiros Socorros, no 
nível 3 e mais três especialidades do ramo de 
conhecimentos Serviços, todas no nível 3. 

 

INSÍGNIA DA MODALIDADE BÁSICA – MATEIRO 
 

 

 
Concedida pela Diretoria de Nível Local, ao Sênior ou Guia que 
possuir 3 especialidades relacionadas à Modalidade Básica, no 
Nível 3, dentre as seguintes: Meteorologia, Cartografia, 
Sobrevivência, Sinalização, Acampamento, Pioneiria, 
Rastreamento, Técnicas de Sapa, Culinária, Excursões e História 
do Escotismo. 

Voltar 

Voltar 
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REGRAS PARA CONQUISTA DA INSÍGNIA MUNDIAL DE MEIO 
AMBIENTE 

 

Atendidas as exigências formuladas no Guia da Insígnia Mundial 
de Meio Ambiente, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por 
proposta do Chefe de Seção, conferirá ao Lobinho, ao Escoteiro ou 
ao Sênior o direito de usar a Insígnia Mundial de Meio Ambiente, 
consoante as seguintes normas:  

a) A Insígnia Mundial de Meio Ambiente é oferecida para os 
Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior, de maneira específica 
para cada Ramo e os requisitos para sua conquista podem ser 
encontrados no documento específico;  

b) A Insígnia Mundial de Meio Ambiente pode ser conquistada a 
partir da Cerimônia de Integração;  

c) A conquista da Insígnia Mundial de Meio Ambiente será 
assinalada pela outorga de um certificado próprio e do 
distintivo correspondente, diferente para cada Ramo, tal como 
definido em seu guia;  

d) O distintivo da Insígnia Mundial do Meio Ambiente poderá ser 
usado no vestuário ou uniforme até ser substituído pelo 
mesmo distintivo nos ramos seguintes, ou saída do Ramo 
Sênior. 

 
  

Voltar 
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COMO CONQUISTAR AS INSIGNIAS DE INTERESSE 

INSÍGNIA DO APRENDER 

 

Objetivo 
Desenvolver capacidade para continuar aprendendo, de modo a 
ser capaz de se adaptar às novas possibilidades que se 
apresentam, visualizar oportunidades de futuro, aprimoramento da 
autonomia intelectual e pensamento crítico. 
Aprendendo a Aprender 
Realizar pelo menos duas dentre as atividades abaixo: 

a) Saber o que é um mapa mental, qual sua utilidade e desenvolver 
um mapa mental sobre um tema ou conteúdo a sua escolha. 

b) Discutir com o escotista as vantagens e desvantagens de 
diferentes métodos de pesquisa que são utilizados na escola, tais 
como biblioteca, internet, jornais, etc. 

Aprendendo com os outros 
Realizar duas das opções abaixo, sendo obrigatória a primeira: 

a) Participar, como sênior, de pelo menos uma edição do Projeto 
Educação Escoteira ou de outra atividade em conjunto com escolas 
realizada pela sua patrulha, tropa ou grupo escoteiro. 

b) Participar de um teste vocacional, feira de profissões ou outra 
experiência similar. A partir dessa experiência conversar com seus 
pais sobre as profissões que mais lhe despertaram interesse para 
exercer no futuro. 



 

94º/SP – GRUPO ESCOTEIRO MACUXI 

 

 

c) Entrevistar dois profissionais com carreiras estabelecidas, cuja 
profissão seja de seu interesse. Procurar descobrir como eles 
foram educados, qual a formação necessária para a profissão e 
como continuam a se formar e se aperfeiçoar na profissão. A 
entrevista pode ser feita por vídeo e disponibilizada nas redes 
sociais. 

d) Realizar, em conjunto com sua patrulha ou grupo de interesse, 
uma visita a instituição de ensino (faculdade, universidade, 
educação profissionalizante, etc.) promovendo debate posterior. 

Atitude para aprender e ensinar 
Realizar as duas atividades abaixo: 

a) Participar de algum projeto ou atividade extracurricular oferecido 
pela sua escola. Relatar sua experiência ao escotista. 

b) Selecionar uma notícia sobre um assunto relevante na 
atualidade, realizando pesquisa sobre o tema em diferentes fontes 
e meios de comunicação. Escrever uma crítica sobre o tema, 
citando as fontes pesquisadas e seu ponto de vista sobre o tema. 

c) Participar ativamente do Grêmio Estudantil de sua escola. 
 

INSÍGNIA DO CONE SUL 

 

Escotismo 
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

Voltar 
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a) Participar de um Jamboree Panamericano ou outra atividade 
com escoteiros de outros países do Cone Sul. 

b) Participar de um JOTA – Jamboree on the Air, comprovando os 
contatos realizados com outros escoteiros do Cone Sul, por meio 
do “cartão QSL da estação” recebido. 
c) Organizar uma coleção de distintivos, com pelo menos 30 peças, 
contendo distintivos de pelo menos 3 países diferentes do seu. 

d) Entrar em contato com um escoteiro de outro país do Cone Sul 
(pessoalmente, via internet ou radioamador), programar uma 
atividade, com duração mínima de 2 horas, que seja totalmente 
típica naquele país e aplicá-las em sua ou em outra seção do 
grupo; 

Cultura 
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

a) Participar de um evento cultural em conjunto com outros 
cidadãos de países do Cone Sul. 

b) Organizar um Jantar típico para sua Seção, de um país do Cone 
Sul, a sua livre escolha. O jantar poderá ser organizado pela 
Patrulha ou Equipe de Interesse. Neste jantar deverá ser servido 
um menú típico (bebida típica, prato principal, acompanhamentos e 
sobremesa), os participantes deverão estar usando trajes típicos, 
música típica e deverá ser realizada uma apresentação artística. O 
jantar poderá ser organizado pela Patrulha ou Equipe de Interesse. 

c) Escrever uma peça com um escoteiro de outro país do Cone Sul 
e apresenta-la para a seção, considerando cenário e 
caracterização dos personagens. 

Linguagem e Comunicação 

Realizar pelo menos duas, sendo obrigatória a primeira: 
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a) Participar ativamente de um debate (pessoal, via internet ou 
radioamador) com, pelo menos, mais duas pessoas de outro país 
do Cone Sul; sobre um tema de abrangência global da atualidade. 

b) Criar uma comunidade, ou grupo, em alguma rede social, com 
jovens e adultos de outros países do Cone Sul e mantê-la 
atualizada com notícias e informações úteis por pelo menos quatro 
meses. 

c) Criar um “Jornal Mural” na Sede de seu Grupo Escoteiro e 
mantê-lo atualizado com notícias úteis do Cone Sul por pelo menos 
quatro meses. 

d) Participar de um Home-Hospitality, recebendo por pelo menos 
quatro dias em sua casa, um escoteiro de outro país do Cone Sul, 
apresentando posteriormente para sua seção um relato das 
atividades desenvolvidas (pontos turísticos visitados), bem como as 
impressões do convidado em relação ao nosso país. 

Geografia 
Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

a) Preparar um roteiro de viagem para outro país do Cone Sul, 
considerando os pontos turísticos a serem visitados, transporte, 
orçamento e campanha financeira, segurança e cronograma de 
ações. 

b) Visitar um outro país do Cone Sul, fazendo uma apresentação 
posterior a sua seção, mostrando fotos e vídeos dos locais 
visitados, principais traços culturais, gastronomia, curiosidades, etc. 

c) Fazer uma apresentação áudio visual sobre o Mercosul para sua 
Tropa, explicando os principais objetivos, países que o integram e 
seu ponto de vista quanto a sua importância. 

d) Elaborar um projeto de atividade aventureira em outro país do 
Cone Sul. 

Voltar 
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INSÍGNIA DO DESAFIO COMUNITÁRIO 

 

REQUISITOS: 

1. Participar, como Sênior, de um Mutirão Nacional Escoteiro de 
Ação Comunitária, ou de outra atividade de ação comunitária 
realizada pela sua Patrulha, Tropa ou pelo seu Grupo Escoteiro. 

2. Participar de um PROJETO, no Ramo Sênior, que pode ser 
realizado sozinho, com sua Patrulha ou equipe de interesse, nas 
seguintes condições: 
.Que seja idealizado e concebido pelo próprio jovem, Patrulha ou 
Equipe de Interesse. 

.Cujo conteúdo seja resultado de uma necessidade apresentada 
por uma comunidade diferente daquela em que reside, estuda, 
trabalha ou está localizado seu Grupo Escoteiro. 

.Que seja desenvolvido seguindo todas as etapas de diagnóstico, 
organização, execução e avaliação; com acompanhamento de um 
adulto designado pelo Chefe de Tropa; 

.Cuja execução ocupe um período mínimo de 4 meses de duração; 

.Cujo conteúdo esteja relacionado a uma das Prioridades do 
Milênio definidas pela Organização das Nações Unidas; e 

.Que seja apresentado relatório final com todos os dados e 
resultados do projeto. 
 

  
Voltar 
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INSÍGNIA DA LUSOFONIA 

 

Linguagem e Comunicação: 

Realizar pelo menos duas, sendo obrigatória à primeira: 

a) Participar ativamente de um debate (pessoal, via internet ou 
radioamador) com, pelo menos, mais duas pessoas de outro país 
lusófono; sobre um tema de abrangência global da atualidade. 
b) Criar uma comunidade em alguma rede social, com jovens e 
adultos de outros países lusófonos e mantê-la atualizada com 
notícias e informações úteis por pelo menos quatro meses. 

c) Criar um “Jornal Mural” na Sede de seu Grupo Escoteiro e 
mantê-lo atualizado com informações úteis (notícias, dicas, etc.) 
por pelo menos quatro meses. 

d) Criar e divulgar uma Rodada de Radioamadores periódica 
(semanal ou mensal), em HF ou Echolink, com participação de 
membros do Movimento Escoteiro de outros países lusófonos por, 
no mínimo, 8 encontros comprovados por meio de LOGs (registro 
de comunicados), chancelados pela Equipe Regional ou Nacional 
de Radioescotismo. 

e) Participar de um Home-Hospitality, recebendo por pelo menos 
quatro dias em sua casa, um escoteiro de outro país do Cone Sul, 
apresentando posteriormente para sua seção um relato das 
atividades desenvolvidas (pontos turísticos visitados), bem como as 
impressões do convidado em relação ao nosso país. 

Escotismo: 

a) Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 
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b) Participar de um Encontro Lusófono em alguma atividade 
internacional. 

c) Organizar uma coleção de distintivos, com pelo menos 50 peças, 
contendo distintivos lusófonos de pelo menos 3 países diferentes 
do seu. 

d) Entrar em contato com um escoteiro de outro país lusófono, em 
conjunto com ele programar uma atividade que seja totalmente 
típica naquele país, com duração mínima de duas horas, e aplicá-la 
em sua ou em outra seção do grupo escoteiro; 

Cultura: 
a) Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

b) Participar de um evento cultural em conjunto com outros 
cidadãos de países lusófonos. 

c) Organizar um Jantar típico para sua Seção, de um país lusófono, 
a sua livre escolha. Neste jantar deverá ser servido um cardápio 
típico (bebida típica, prato principal, acompanhamentos e 
sobremesa), os participantes deverão estar usando trajes típicos, 
música típica e deverá ser realizada uma apresentação artística. 

d) Escrever uma peça com um escoteiro de outro país lusófono e 
apresentá-la para a seção, considerando cenário e caracterização 
dos personagens. 

Geografia: 
a) Realizar pelo menos duas, dentre as opções abaixo: 

b) Preparar um roteiro de viagem para outro país lusófono, 
considerando os pontos turísticos a serem visitados, transporte, 
orçamento e campanha financeira, segurança e cronograma de 
ações. 
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c) Visitar outro país lusófono, fazendo uma apresentação posterior 
a sua seção, mostrando fotos e vídeos dos locais visitados, 
principais traços culturais, gastronomia, curiosidades, etc. 

d) Elaborar um projeto de atividade aventureira em outro país 
lusófono. 
 
 
 

Voltar 
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DOCUMENTO ESPECÍFICO PARA A CONQUISTA DA IMMA 
Etapa Objetivos Educativos por Faixa  Etária 

Diretrizes para Atividades  Ramo Lobinho Ramo Escoteiro Ramo Sênior 
A. Explorar e Refletir – Completar as atividades baseadas em cada um dos objetivos  
1. A humanidade e os 
sistemas naturais têm 
de ter água potável e 
ar puro 

Explorar as fontes de água potável e ar puro no 
ambiente local. Compreender de que formas a 
água e o ar são limpos. 

Explorar as fontes de água potável e ar puro no ambiente 
local.  
Identificar ameaças à água potável e ao ar puro no 
ambiente local e global, sugerindo soluções. 

Explorar as fontes de água potável e ar puro no ambiente local.  
Demonstrar a relação entre as atitudes individuais  e a disponibilidade de 
água potável e ar puro no ambiente local e global. 

As atividades exteriores são um divertimento, 
permitem a exploração casual, encorajam a 
investigação e criam consciência.  
 
Experiências baseadas em atividades que 
promovam o conhecimento ambiental.  
 
Pode ser prático, físico ou de realização 
baseado em atividades exteriores. 
 
Experiências baseadas em atividades que 
encorajem o pensamento crítico sobre o 
ambiente e que promovam a consciência 
ambiental compartilhada e a compreensão 
aprofundada da responsabilidade individual 
para com o ambiente.  
 
Quando possível, as atividades devem encorajar 
a engajamento aos cinco objetivos e a ligação 
entre deles. 

2. Existência de 
habitats naturais  
suficientes para a 
sobrevivência de 
espécies nativas 

Explorar uma área natural local.  
Descobrir algumas espécies naturais de 
animais e plantas e as suas necessidades de 
habitat.  
Demonstrar conhecimento sobre os contrastes 
de habitats. 

Explorar uma área natural local. Compreender o que são 

ecossistemas e biodiversidade 
1
.  

Compreender as ligações entre os ecossistemas das 
espécies nativas de plantas e animais e as suas 
necessidades de habitat.  
Demonstrar a relação entre as atitudes individuais e a 
existência de habitats suficientes para a sobrevivência 

das espécies nativas 
2
. 

Explorar uma área natural local. Compreender o que são ecossistemas e 

biodiversidade 
1
. 

Compreender as ligações entre os ecossistema das espécies nativas de 
plantas e animais e as suas necessidades de habitat.  
Demonstrar a relação entre as atitudes individuais e a existência de 
habitats suficientes para a sobrevivência das espécies nativas.  
Ter consciência das ações globais que afetam a biodiversidade. 

3. O risco de 
substâncias perigosas 
para a população e 
para o ambiente deve 
ser minimizado 

Ter consciência das substâncias perigosas que 
afetam o ambiente local.  
Explicar formas de reduzir os riscos das 
substâncias perigosas para as pessoas, animais 
e plantas. 

Ter consciência das substâncias perigosas que afetam o 
ambiente local e identificar a causa.  
Demonstrar que ações pessoais podem ser tomadas para 
reduzir o risco de substâncias perigosas para as pessoas e 
para o ambiente.  

Explicar o impacto local que têm as substâncias perigosas para as 
pessoas e para o ambiente e o que se pode fazer individualmente, em 
grupo ou na comunidade para reduzir estes riscos.  
Compreender o impacto global das substâncias perigosas e como as 
ações locais podem alterar o ambiente global 

4. As melhores práticas 
ambientais devem ser 
utilizadas 

Mostrar consciência de como as ações 
individuais afetam o meio ambiente e mostrar 
formas alternativas de  provocar menos 
impacto 

Reconhecer a forma como estamos ligados ao meio 
ambiente e de como podemos ter escolhas certas sobre 
as nossas ações, de forma a minimizar o impacto no 
ambiente.  
Compreender como podemos mudar de atitude para 

melhorar nosso impacto no ambiente  3,4.   

Explicar como a escolha das nossas ações e  nossa responsabilidade 
pessoal, de grupo, em comunidade e no país pode afetar o meio 
ambiente.  
Compreender como podemos mudar de atitude para melhorar nosso 
impacto no ambiente.   
Demonstrar de que forma as soluções locais têm impacto no ambiente 
global. 

5. A Humanidade deve 
estar preparada para 
responder aos 
desastres ambientais e 
às catástrofes naturais. 

Ser capaz de identificar diferentes tipos de 
desastres ambientais e catástrofes naturais.  
Demonstrar como estar preparado e como 
reagir em desastres ambientais e catástrofes 
naturais na sua cidade. 

Ser capaz de identificar diferentes tipos de desastres 
ambientais e catástrofes naturais e explicar porque 
ocorrem.  
Demonstrar como se pode ajudar os outros a estar 
preparado para responder a desastres ambientais e 
catástrofes naturais na sua cidade. 

Ser capaz de identificar diferentes tipos de desastres ambientais e 
catástrofes naturais e explicar porque ocorrem.  
Demonstrar como se pode ajudar os outros a estar preparado para 
responder a desastres ambientais e catástrofes naturais na sua cidade. 
 Explicar que mudanças no ambiente podem influenciar a ocorrência de 
desastres ambientais e catástrofes naturais. 

B. Fazer Algo – Fazer um projeto ambiental  
Projeto Ambiental 
relativo à 
aprendizagem anterior. 

Participar de um projeto ambiental local. 
Compreender os benefícios do projeto para o 
ambiente local.  
Ter consciência das ligações locais e globais do 
projeto. 

Identificar problemas ambientais locais e suas soluções 
potenciais.  
Planejar e executar um projeto ambiental. Compreender 
a ligação do projeto aos níveis local e global. 

Identificar problemas ambientais locais e suas soluções potenciais.  
Planejar e executar um projeto ambiental. Compreender a ligação do 
projeto aos níveis local e global.  
Avaliar os resultados do projeto para os escoteiros, a comunidade e o 
meio ambiente. 

Rever experiências.  
Identificar os problemas locais e compreender a 
ligação entre os níveis local e global.  
Planejar e implementar um projeto. Monitorar, 
avaliar e identificar ações futuras 

Voltar 
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PRIMEIROS SOCORROS 

 

1. Demonstrar como realizar curativos para ferimentos leves e como tratar ferimentos 
de corpos estranhos nos olhos e extremidades. 

2. Demonstrar como agir em casos de picadas de insetos, aranhas, escorpiões, 
cobras e demais animais peçonhentos. 

3. Demonstrar como agir em caso de entorse, fratura e luxação. 
4. Realizar a imobilização de coluna cervical e utilização de prancha para evitar 

lesões raqui-medulares. 
5. Demonstrar quatro métodos para transportar um paciente sem suspeita de lesão 

raqui-medular 
6. Demonstrar como se aplicam ataduras, tipóias e imobilizações na cabeça, tórax, 

abdome, braços e pernas. 
7. Demonstrar como aplicar as manobras de desobstrução de vias aéreas. 
8. Demonstrar como agir nos casos de hemorragia, desidratação, intermação e 

insolação. 
9. Demonstrar como proceder em casos de desmaios e ataques de epilepsia. 
10. Explicar como tratar casos de intoxicação alimentar e envenenamentos. 
11. Conhecer a posição das principais artérias e saber como parar hemorragias 

externas; saber adotar medidas contra o estado de choque. 
12. Identificar parada cardiorrespiratória e como realizar reanimação cárdio-pulmonar 

de acordo com o protocolo para leigos mais atual. 
13. Explicar como proceder para dar o primeiro atendimento de socorro, acionar 

organismos de emergência e controlar e coordenar curiosos. 
14. Organizar um estojo de primeiros socorros para uso na sede, em excursões ou 

acampamentos, conhecendo a utilização de cada item. 
15. Reconhecer e como agir em casos de queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. 
16. Demonstrar como proceder em casos de desidratação, febre e dores. 
17. Relatar como deve seguir as orientações da ficha médica dos companheiros de 

patrulha ou Alcatéia. 
18. Montar uma enfermaria de acampamento com todos os itens necessários para 

prestar primeiros socorros. 

 

  Voltar 
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CANOAGEM 

 

1. Explicar quais os tipos de canoas e suas origens. 

2. Preparar uma canoa para esporte e passeio. 

3. Explicar as regras e equipamentos de segurança para o esporte. 

4. Efetuar manobras, embarque e desembarque. 

5. Planejar uma excursão com outros canoístas, em mar ou rio. 

6. Participar de uma competição ou demonstrar ao examinador habilidade e 

resistência para um trajeto de 5 km. 

 

CICLISMO 

 

 Pré-requisitos: Demonstrar que sabe andar de bicicleta , fazendo um percurso 

estabelecido pelo examinador , com o mínimo de 500 metros. 

1. Demonstrar para o examinador conhecimento sobre a mecânica das bicicletas. 

2. Apresentar as regras de segurança e o Código de Trânsito para ciclistas, tanto na 

cidade como no campo. 

3. Participar de uma competição de ciclismo, de qualquer modalidade (montanhismo, 

velocidade, acrobacia, etc.), promovida por entidade oficial (Confederação, 

Federação, Liga, órgãos de governo, fundações municipais de desportos etc.) ou 

participar de passeio ciclístico em sua cidade ou comunidade. 

4. Realizar pequenos consertos e regulagens em sua bicicleta, tais como: ajustar 

correntes e freios, centrar rodas, substituir raios (varões), trocar pneus e câmaras 

etc. 

5. Apresentar à Seção uma palestra ilustrada sobre os equipamentos e acessórios de 

segurança previstos no Código de Trânsito. 

6. Organizar uma atividade ciclística para a Seção, levando em conta os aspectos de 

segurança, escolha dos percursos, equipamentos e acessórios obrigatórios, 

material e equipamento de primeiros socorros, etc. 

Voltar 

Voltar 
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CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 

 

1. Citar as modalidades de orientação; 

2. Explicar as regras básicas dos campeonatos de orientação; 

3. Usar prisma, o mapa e a bússola; 

4. Estar filiado a um clube ou federação; 

5. Ter participado de competições oficiais; 

6. Citar a regra sobre consciência ecológica; 

7. Citar a simbologia usada nos mapas; 

8. Apresentar as imagens do uniforme e material usado nas competições; 

9. Apresentar para o GE um resumo sobre o esporte; 

10. Montar uma pista azimute distância para seu Grupo com utilização de prismas; 

11. Organizar uma competição que envolva três Grupos Escoteiros ou mais; 

12. Montar ou integrar uma equipe de membros do movimento escoteiro (selecionando, 

treinando) para participar de uma competição oficial; 

 

ESCALADA 

 

1. Conceituar os segmentos da escalada clássica ;esportiva; boulder e muro. 

2. Distinguir escalada livre da escalada artificial; 

3. Relacionar 10 palavras típicas do vocabulário da escalada e respectivos 

significados; 

4. Conhecer e dominar o uso técnico dos seguintes equipamentos; cadeirinha, 

sapatilha, capacete, aparelho de segurança tipo manual e travamento auto 

blocante, mosquetão, costura, fita tubular. 

5. Relatar os aspectos da física aplica à escalada relativo às ancoragens e ao fator de 

queda. 
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6. Relatar as características da corda dinâmica em sua estrutura, funcionalidade e 

período de vida útil; 

7. Pesquisar sobre o uso dos equipamentos de proteção móveis e fixos, e apresentar 

à sua patrulha após analisado pelo examinador. 

8. Realizar uma escalada em rocha com no mínimo duas cordadas, podendo ser em 

móvel ou mista. 

9. Compreender e explicar à patrulha, a graduação de dificuldade de vias de escalada 

em rocha. 

10. Programar e coordenar atividade de escalada, montando ancoragem em “top rope” 

para segurança na escalada, a ser executada preferencialmente para a patrulha, 

sob supervisão do examinador. 

11. Citar 3 formas de Impactos ambientais possíveis de ocorrer numa via de escalada 

e como evitá-los ou minimizá-los. 

12. Demonstrar compreensão da gestão de riscos em: eminência de chuva; pedras 

soltas e abelhas, ambos supostamente durante a prática da escalada. 

13. Realizar, após a ascensão, descida da parede em segurança, com o emprego da 

técnica de rappel auto - blocado. 

14. Relatar algum programa ou projeto proposto pela CBME ( confederação Brasileira 

de Montanhismo e Escalada), relatando-o em detalhes ao examinador. 

15. Executar com qualidade, o nó oito duplo, oito costurado, nó de fita, nó UIAA, 

compreendendo suas aplicações. 

 

ESPELEOTURISMO 

 

1. Demonstrar conhecimento das diferentes formações de caverna e nomenclatura. 
2. Relatar ao examinador a influência e outras importâncias das cavernas no 

desenvolvimento da humanidade. 

3. Identificar pelo menos oito tipos de formações espelotemáticas, exibindo-as em 

imagens. 

4. Apresentar para a seção, um trabalho contendo a importância das cavernas para o 

ecossistema local e os tipos mais comuns de vida encontrados em cavernas do 

Brasil. 
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5. Relatar quais os procedimentos de mínimo impacto, considerando entre outros, o 

lixo, dejetos humanos e capacidade de carga ( números de pessoas por visita ). 

6. Relatar os trabalhos desenvolvidos por um clube ou associação local ou estadual, 

referente a estudos e mapeamentos de cavernas. 

7. Listar três doenças que podem ser contraídas em cavernas com a respectiva 

prevenção e os sinais e sintomas que possam indicar seu diagnóstico 

8. Possuir a especialidade de Primeiros Socorros no nível 2. 

9. Relacionar os itens de material e equipamentos essenciais para realizar atividades 

em cavernas. 

10. Relatar quais são os obstáculos encontrados em cavernas, e as respectivas 

técnicas e equipamentos para transpor estes obstáculos. 

11. Aplicar pelo menos uma técnica de resgate ou transporte de acidentado no interior 

de caverna. 

12. Identificar e explicar como devem ser previnidos os riscos de acidentes em 

atividades em caverna seca; com lago e com rio em seu interior. 

13. Demonstrar conhecimentos de sistema de ancoragem e técnicas de subida e 

descida por cordas, aplicados em espeleologia. 

14. Organizar uma visita com a patrulha e conduzi-la em uma caverna com no mínimo 

1km, sob supervisão de um adulto conhecedor do tema. 

15. Ter participado de atividade em caverna com permanência no mínimo de 12 hs 

corridas em seu interior. 

 

EXCURSÕES 

 

 Pré-requisitos: Ter excursionado ao ar livre com a Seção ou Patrulha no mínimo 3 

vezes para o Nível 1, 6 vezes para o Nível 2, e 9 vezes para o Nível 3, de pelo 

menos dois tipos distintos e utilizando diferentes formas de deslocamento (a pé, de 

bicicleta, embarcado etc.). 

1. Explicar qual o material individual necessário para diferentes tipos de excursões, de 

acordo com o programa da atividade (acampamento, acantonamento, volante, fixa, 

etc.) e como arrumá-lo em sua mochila. 

2. Ter participado de pelo menos três excursões com a Seção, de dois tipos distintos 

e em locais diferentes, realizadas a pé. 
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3. Ter conhecimento de primeiros socorros, sabendo agir em caso de acidente e 

resgate, além de ser capaz de organizar o material de primeiros socorros para cada 

tipo de excursão. 

4. Preparar o equipamento (segurança, alimentação, etc.) para diferentes tipos de 

excursão, acondicionando-o em sua mochila ou bornais. 

5. Participar de pelo menos cinco excursões, diferentes das citadas no item 2, 

utilizando diferentes formas de deslocamento (a pé, de bicicleta, embarcado etc.). 

6. Demonstrar, de forma prática, a correta utilização de mapas e bússolas. 

7. Elaborar o esquema de segurança para uma excursão, levando em conta o número 

de participantes, a região e o terreno, orientando a Seção quanto aos 

procedimentos a serem adotados, individual e coletivamente. 

8. Organizar uma excursão para a Seção, incumbindo-se da escolha do local e da 

forma de deslocamento e adotando as medias de segurança necessária. 

9. Ter noções de radiocomunicação HT, sabendo informar ao médico ou equipe de 

socorro sua localização e dados essenciais, em caso de acidente. 

 

MONTANHISMO 

 

1. Descrever as modalidades de escalada e montanhismo, apresentando um trabalho 

ao examinador. 

2. Descrever os equipamentos necessários para a realização das seguintes 

atividades: escaladas técnicas em paredões artificiais, escaladas naturais, 

travessia de cânion e atividades de montanha (três modalidades diferentes). 

3. Demonstrar conhecimento sobre regras e equipamento de segurança nas 

diferentes modalidades de montanhismo e escaladas. 

4. Participar de pelo menos três atividades ligadas a montanhismo e escalada, tais 

como rapel, pista de cordas, escaladas técnicas em paredes, etc. 

5. Realizar com a Seção, sob supervisão direta do examinador, uma atividade de 

rapel. 

6. Ter noções de radiocomunicação HT. 

7. Participar de pelo menos duas ascensões a cumes com altura não inferior a 500 

metros. 
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8. Apresentar projeto detalhado referente a uma expedição para a conquista de um 

cume de pelo menos 1500 metros, especificando material e recursos necessários, 

treinamento, alimentação, transporte, etc. 

9. Apresentar à Seção um trabalho audiovisual sobre três montanhas situadas na 

América. 

 

MOUNTAIN BIKE 

 

1. Dominar a Mountain Bike, mostrando destreza em diferentes relevos e situações. 

2. Fazer um trabalho sobre equipamento de segurança para provas de Mountain Bike 

e sua importância. 

3. Participar de competição oficial para Mountain Bike (Cross Country, Trip Trail, 

Maratona, Dow Hill) 

4. Montar um calendário com as principais competições de Mountain Bike a nível 

regional, estadual ou nacional. 

5. Fazer um passeio de Mountain Bike com outros membros do Grupo Escoteiro num 

percurso superior a 50 km. 

6. Conhecer os nomes das peças e acessórios que compõem uma Mountain Bike. 

7. Apresentar ao Grupo Escoteiro a importância do uso da Mountain Bike como 

atividade fisica, esporte, qualidade de vida e contato com a natureza. 

8. Participar da organização de uma prova de Mountain Bike ( Cross Country, Trip 

Trail, Maratona, Dow Hill) 

9. Desmontar, engraxar e montar novamente uma Mountain Bike. 

 

  

Voltar 
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TÉCNICAS VERTICAIS 

 

1. Fazer os seguintes nós e suas aplicações: nó de fita, oito duplo, pescador duplo, 

prussik, fiel. 

2. Exibir para a patrulha e explicar o uso dos principais equipamentos próprios para 

prática de descida e subida por cordas, com finalidade de lazer. 

3. Conhecer as características das cordas estáticas em sua durabilidade, resistência, 

funcionalidade e confecção. 

4. Demonstrar capacidade técnica para transpor um nó de junção de cordas, estando 

no mínimo a 9 metros de altura. 

5. Montar ancoragem principal e reserva, e coordenar e orientar a descida em rapel 

dos elementos da patrulha com altura mínima de 15 metros, supervisionado pelo 

examinador ou adulto conhecedor das técnicas de segurança. 

6. Realizar rapel auto - blocável com altura mínima de 15m, com emprego de 

aparelho de descida não automático, montando pelo menos um desvio e um 

fracionamento. 

7. Subir no mínimo 15m de altura por cordas, utilizando técnica apropriada e segura. 

8. Realizar uma apresentação para patrulha, sobre a gestão de riscos do uso de 

equipamentos e técnicas empregadas nas atividades em alturas com cordas. 

9. Demonstrar conhecimento de Física aplicada ao sistema e aos pontos de 

ancoragem. 

10. Apresentar ao examinador fotos de impactos ambientais, causados pela atividade 

de rapel praticado na natureza, expondo argumentos de boas práticas neste 

contexto. 

11. Executar manobra de retirada de vítima, pendurada em corda, estando a no 

mínimo 6m do chão. 

12. Ter montado as ancoragens e descido em rapel, pelo menos em 3 cachoeiras 

diferentes. 
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LE PARKOUR 

 

1. Contar a história da prática do Le Parkour, seus fundamentos, criador, objetivos, 

diferença entre o Parkour e o free running e outros pontos ao seu examinador. 

2. Explicar e demonstrar a importância do aquecimento antes de uma prática física; 

3. Demonstrar que tem conhecimento das roupas adequadas para prática de Le 

Parkour; 

4. Ter conhecimento de como tratar e aplicar os primeiros socorros as principais 

lesões da prática de Le Parkour, como escoriações, fraturas, entorses e demais 

variações de trauma por acidente ou fadiga; 

5. Demonstrar conhecimento dos movimentos básicos da modalidade, além de dois 

movimentos combinados ou de maior complexidade; 

6. Fazer um percurso de no mínimo 2000 m em 10 min, com diferentes níveis de 

dificuldade, de preferência nas redondezas da sua unidade escoteira local; 

7. Demonstrar de forma prática possuir habilidade sobre os diferentes tipos de 

aterrissagem e amortização de quedas ; 

8. Orientar, planejar, capacitar e executar em sua seção uma atividade onde exista 

um percurso de no mínimo 1400m, com obstáculos de diferentes níveis. 

9. Preparar um vídeo da seção, com convidados, fazendo parkour, divulgando na 

Internet e objetivando a divulgação da seção escoteira local. 

  

Voltar 



 

94º/SP – GRUPO ESCOTEIRO MACUXI 

 

 

METEOROLOGIA 

 

1. Explicar ao examinador os grandes momentos da origem e da evolução da 

meteorologia. 

2. Descrever os mecanismos que determinam os diferentes tipos de fenômenos 

meteorológicos. 

3. Reconhecer as diferentes formações de nuvens e explicar o que significam, 

definindo o nível da base e o nível de precipitação. 

4. Construir um pluviômetro, um barômetro, um anemômetro e uma biruta, como 

recursos mínimos para formar uma estação meteorológica caseira. 

5. Descrever as diferenças entre tempo e clima. 

6. Descrever a simbologia empregada para registrar fenômenos nas cartas 

meteorológicas. 

7. Manter um registro de informações diárias do tempo, durante um período 

mínimo de três meses, incluindo temperatura, pressão, umidade, ventos, 

nuvens e precipitações. 

8. Formular uma estimativa razoavelmente exata do tempo, a partir de 

observações pessoais. 

9. Visitar uma estação meteorológica (de um aeroporto, instalação da Marinha, 

cooperativa agrícola, instituto de pesquisa, universidade etc.), pesquisando 

métodos para estudo e previsão do tempo. 

 

PIONEIRIA 

 

1. Fazer e explicar a utilidade de pelo menos 15 nós. 

2. Fazer as amarras quadrada e diagonal, conhecendo sua aplicação. 

3. Fazer as amarras paralela e de tripé, conhecendo sua aplicação. 
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4. Construir um fogão suspenso e uma mesa de campo. 

5. Demonstrar que conhece as regras de segurança no manuseio de ferramentas. 

6. Mostrar conhecimento sobre um dos seguintes assuntos: movimentação de 

grandes pesos e estiramento de cabos, ancoragem de sustentação, jangadas, 

cabos de vai-e-vem ou passagens com cabos. 

7. Construir um pórtico ou latrina de campo. 

8. Construir um canto de lenhador, de acordo com as regras de segurança. 

9. Construir um abrigo natural para duas pessoas, utilizando meios existentes no 

local. 

10. Projetar e coordenar a execução de uma pioneiria de médio porte. 

11. Construir uma cozinha de acampamento. 

12. Afiar ferramentas e conhecer os cuidados para sua manutenção. 

 

RASTREAMENTO 

 

1. Reconhecer, pelo olfato, oito em dez substâncias de uso comum. 

2. Reconhecer, pela audição, oito em dez ruídos comuns. 

3. Reconhecer, pelo tato, doze em quinze objetos. 

4. Reconhecer e explicar características que distinguem cinco pegadas humanas 

(pessoa correndo, caminhando, com peso nas costas, andando de ré, mancando 

etc.). 

5. Seguir satisfatoriamente três pistas naturais de aproximadamente 500 m. 

6. Seguir uma pista com pelo menos l.500 m e 40 sinais de pista, identificando pelo 

menos 35 sinais. 

7. Desenhar e descrever corretamente um objeto, depois de observá-lo durante um 

minuto. 

8. Interpretar com razoável correção três histórias a partir de rastros na areia, no 

barro, na neve ou em outro tipo de solo. 

9. Fazer os moldes em gesso de rastros de pássaros, animais, automóveis e 

bicicletas, rotulando-os com informações alusivas à data e ao local onde foram 

colhidos. 
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TÉCNICAS DE SAPA 

 

1. Limpar o terreno para a montagem do local onde ficará o material de sapa. 

2. Fazer uma fossa para líquidos. 

3. Demonstrar os cuidados a adotar no manuseio de ferramentas de sapa. 

4. Montar uma latrina de campo. 

5. Utilizar a serra traçante ou qualquer outro tipo de serra que precise ser manuseada 

por mais de uma pessoa. 

6. Afiar ferramentas de sapa. 

7. Enumerar e identificar as ferramentas de sapa. 

8. Demonstrar os cuidados para a conservação em bom estado das ferramentas de 

sapa. 

9. Recuperar ferramentas de sapa danificadas. 

 

CULINÁRIA 

 

1. Abrir latas de conserva, cortar legumes e preparar uma bebida. 

2. Identificar os utensílios necessários para a preparação de uma refeição definida 

pelo examinador. 

3. Fritar ovos e preparar saladas, decorando os pratos, e preparar uma bebida 

quente. 

4. Fazer uma lista dos mantimentos com quantidades necessárias para uma refeição 

festiva para a Seção. 

5. Explicar como conservar os alimentos conforme a temperatura ambiente. 

6. Preparar um cardápio equilibrado para um acampamento de final de semana, 

calculando as quantidades dos gêneros para a Patrulha. 
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7. Cozinhar para a Patrulha durante um acampamento de final de semana, a lenha e 

a gás, demonstrando cuidados com a segurança e a higiene. 

8. Preparar alguma iguaria da cozinha mateira, como pão de caçador, ovo na laranja, 

ovo no espeto, carne moída no espeto, etc. 

9. Projetar e participar da montagem da cozinha do canto da Patrulha em um 

acampamento, justificando os cuidados adotados para reduzir os riscos de 

incêndio. 

10. Elaborar um cardápio variado para um dia, somente com comidas mateiras. 

11. Preparar, em um acampamento, três tipos de sobremesa. 

12. Limpar e preparar uma peça de carne. 

13. Limpar e preparar um peixe. 

14. Construir uma intendência no canto de Patrulha, durante um acampamento. 

15. Preparar uma refeição para a Patrulha sem utilizar utensílios (cozinha mateira). 

 

EXCURSÕES 

 

 Pré-requisitos: Ter excursionado ao ar livre com a Seção ou Patrulha no mínimo 3 

vezes para o Nível 1, 6 vezes para o Nível 2, e 9 vezes para o Nível 3, de pelo 

menos dois tipos distintos e utilizando diferentes formas de deslocamento (a pé, de 

bicicleta, embarcado etc.). 

1. Explicar qual o material individual necessário para diferentes tipos de excursões, de 

acordo com o programa da atividade (acampamento, acantonamento, volante, fixa, 

etc.) e como arrumá-lo em sua mochila. 

2. Ter participado de pelo menos três excursões com a Seção, de dois tipos distintos 

e em locais diferentes, realizadas a pé. 

3. Ter conhecimento de primeiros socorros, sabendo agir em caso de acidente e 

resgate, além de ser capaz de organizar o material de primeiros socorros para cada 

tipo de excursão. 

4. Preparar o equipamento (segurança, alimentação, etc.) para diferentes tipos de 

excursão, acondicionando-o em sua mochila ou bornais. 

5. Participar de pelo menos cinco excursões, diferentes das citadas no item 2, 

utilizando diferentes formas de deslocamento (a pé, de bicicleta, embarcado etc.). 

6. Demonstrar, de forma prática, a correta utilização de mapas e bússolas. 

Voltar 



 

94º/SP – GRUPO ESCOTEIRO MACUXI 

 

 

7. Elaborar o esquema de segurança para uma excursão, levando em conta o número 

de participantes, a região e o terreno, orientando a Seção quanto aos 

procedimentos a serem adotados, individual e coletivamente. 

8. Organizar uma excursão para a Seção, incumbindo-se da escolha do local e da 

forma de deslocamento e adotando as medias de segurança necessária. 

9. Ter noções de radiocomunicação HT, sabendo informar ao médico ou equipe de 

socorro sua localização e dados essenciais, em caso de acidente. 

 

HISTÓRIA DO ESCOTISMO 

 

1. Demonstrar que conhece a história do fundador do Movimento Escoteiro, Baden-

Powell, destacando os principais marcos de sua vida, incluindo fatos da sua 

infância, carreira militar e atuação no Escotismo. 

2. Apresentar para sua Seção a história das origens do Escotismo, destacando o 

primeiro acampamento na Ilha de Browsea. A apresentação deve ser ilustrada 

através de cartazes, fotos, vídeos ou outro recurso. 

3. Identificar os principais momentos da história do Escotismo no Brasil, 

demonstrando conhecimentos básicos sobre cada um deles, enfatizando as 

primeiras iniciativas e a fundação da União dos Escoteiros do Brasil. 

4. Fazer uma exposição de fotos históricas do Movimento Escoteiro em sua Sede 

Escoteira, incluindo fotos locais e de eventos internacionais. As fotos devem conter 

legendas explicativas, indicando o ano e os detalhes sobre o fato. 

5. Pesquisar e apresentar a história da criação do Ramo Lobinho. 

6. Escolher um escotista que tenha sido importante para o desenvolvimento do 

Escotismo (excetuando-se Baden-Powell) e pesquisar a sua biografia, relatando 

oralmente ou por escrito para sua Patrulha ou Seção. 

7. Pesquisar e apresentar para sua seção informações internacionais sobre o 

Escotismo, incluindo a estrutura mundial, o Escritório Mundial e os Centros 

Internacionais de Escotismo. 

8. Realizar uma esquete de fogo de conselho, ou peça teatral, que represente algum 

fato histórico do Movimento Escoteiro ou da vida de Baden-Powell. Os 

personagens devem estar todos caracterizados. 
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9. Montar um álbum de fotografias e gravuras sobre Gilwell Park, apresentá-lo para 

sua Seção, contando sua história. 

10. Conhecer a história de seu Grupo Escoteiro, identificando os principais fatos 

históricos relevantes, demonstrando conhecimentos sobre as cores de seu lenço, 

sua bandeira, sua sede e principais personagens. 

11. Pesquisar e apresentar, através de esquete ou peça teatral, a história de Caio 

Viana Martins. Os personagens devem estar todos caracterizados. 

12. Demonstrar que conhece a biografia de Benjamin de Almeida Sodré, o “Velho 

Lobo”. 

 

CARTOGRAFIA 

 

1. Ler uma carta topográfica, náutica ou aeronáutica. 

2. Orientar uma carta pela bússola e pelo terreno. 

3. Trabalhar com escalímetro, curvímetro, cordão, transferidor, réguas paralelas, 

rosa-dos-ventos, desvios magnéticos e de agulha bem como outros 

instrumentos. 

4. Localizar a posição de um ponto no terreno, assinalando em uma carta, 

utilizando um GPS (Global Positioning System/Sistema de Posicionamento 

Global). 

5. Visitar alguma instituição ou empresa que realize trabalhos de levantamentos 

topográficos, hidrográficos ou aerofotogramétricos. 

6. Fazer um mapa de um percurso à sua escolha, com bússola e caderno de 

encargos no livro de campo, numa extensão de 3.500 metros, mostrando os 

principais aspectos do terreno e o que se encontra em ambos os lados da 

estrada, dentro de distâncias razoáveis, usando a escala de 1:20.000. 

7. Demonstrar como funcionam e se representam, em cartas topográficas, 

náuticas ou aeronáuticas, as curvas de nível, as linhas isobáricas linhas 

isogônicas e informações correlatas. 

Conhecer os sistemas de escalas e medições de distância utilizadas em 

cartas topográficas, náuticas ou aeronáuticas. 

Demonstrar que conhece e sabe utilizar as convenções tradicionalmente 

utilizadas em cartas topográficas, náuticas ou aeronáuticas. 

Voltar 
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8. Determinar a distância entre dois pontos escolhidos pelo examinador em uma 

carta topográfica, náutica ou aeronáutica, apresentando a resposta em 

quilômetros, milhas terrestres e milhas náuticas. 

9. Identificar os rumos magnéticos necessários para percorrer pelo menos cinco 

pontos não alinhados em uma carta topográfica, náutica ou aeronáutica. 

10. Identificar pelo menos cinco pontos em uma carta topográfica, náutica ou 

aeronáutica a partir de coordenadas dadas pelo examinador. 

 

SOBREVIVÊNCIA 

 

1. Conhecer as recomendações que devem ser seguidas em casos de 

sobrevivência na selva. 

2. Demonstrar o uso de métodos de orientação. 

3. Listar os métodos de obtenção de água potável, demonstrando o uso de pelo 

menos um deles. 

4. Identificar plantas medicinais de sua região e seu uso. 

5. Demonstrar os primeiros socorros que devem ser aplicados em casos de 

picadas de insetos, cobras e aracnídeos; transportar feridos e tratar de casos 

de insolação. 

6. Demonstrar noções básicas de meteorologia. 

7. Demonstrar conhecimento essencial sobre caça e pesca, improvisando 

utensílios para a prática de tais atividades. 

8. Demonstrar conhecimento da flora e da fauna de sua região. 

9. Explicar quais são os alimentos encontrados na natureza e de que modo 

podem ser preparados para consumo. 

10. Listar e reconhecer frutos silvestres encontrados em sua região que não 

podem ser ingeridos, em razão de sua toxicidade. 

11. Aplicar três métodos de acendimento de fogo. 

12. Construir um abrigo natural com material encontrado na natureza, 

conhecendo as necessidades e as características do local aonde se vai 

construí-la. 

Voltar 

Voltar 
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SINALIZAÇÃO 

 

1. Confeccionar um par de bandeiras de semáfora. 

2. Conhecer e explicar à Seção os alfabetos morse e semafórico e o código 

internacional de bandeiras. 

3. Receber e transmitir palavras soltas, por meio de semáfora. 

4. Conhecer os sinais manuais e de apitos utilizados no Movimento Escoteiro. 

5. Transmitir e receber uma mensagem à noite, com luz. 

6. Fazer, em morse e semáfora, o sinal internacional de socorro. 

7. Elaborar um artigo sobre evolução da sinalização através da história. 

8. Transmitir e receber em semáfora, à razão de 30 letras por minuto, uma 

mensagem de pelo menos 30 palavras. 

9. Transmitir e receber em morse, à razão de 25 letras por minuto, uma 

mensagem de pelos menos 25 palavras. 

10. Construir um aparelho para transmitir morse por meio de sinais luminosos. 

11. Pesquisar sobre os sistemas modernos de transmissão de sinais e explicá-los 

à Seção. 

12. Conhecer a sinalização cega e luminosa de navegação nacional e 

internacional, bem como as notações importantes para embarcações, 

aeronaves, portos, aeroportos e canais. 

 

ACAMPAMENTO 

 

 Pré-requisitos: Ter acampado com a Seção ou Patrulha por um mínimo de 
seis noites para o Nível 1; 12 noites para o Nível 2; e 18 noites para o Nível 3. 

 
1. Montar, desmontar, dobrar e acondicionar uma barraca. 

Voltar 
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2. Escolher as técnicas de conservação de uma barraca, executando pequenos 
reparos. 

3. Escolher locais seguros para montar uma barraca. 
4. Explicar os cuidados a adotar em casos de temporais e alagamentos. 
5. Cuidar e tratar do lixo quando em acampamento. 
6. Montar um canto de patrulha, considerando os padrões de acampamento e 

com auxílio da Patrulha. 
7. Cozinhar uma refeição simples individual em fogo de lenha, sem utilizar 

utensílios de cozinha. 
8. Fazer pelo menos cinco pioneirias diferentes e úteis em acampamentos, 

utilizando amarras. 
9. Acampar por três noites sem utilizar barraca, dormindo em abrigo natural ou 

em saco de dormir especial para o relento. 
10. Orientar-se por meio de cartas topográficas, com e sem emprego de bússola. 
11. Improvisar barraca, mochila, espeques, esteios e artigos semelhantes, 

utilizando-os durante um acampamento ou jornada. 
12. Demonstrar uso dos seguintes nós e voltas: de correr, escota duplo, em oito, 

balso pelo seio, arnês, fiel, ribeira, redonda com cotes e do salteador. 
13. Demonstrar os cuidados para com o material necessário para um 

acampamento. 
14. Elaborar um cardápio e lista de gêneros para as refeições da Seção durante 

um acampamento e uma jornada, ambos com duração igual a um fim de 
semana. 

15. Acondicionar os gêneros alimentícios para um acampamento e uma jornada. 
16. Preparar o material individual para um acampamento e para uma jornada, 

ambos com duração igual a um fim de semana. 
17. Fazer um projeto de um acampamento suspenso, listando o material 

necessário, custos e os aspectos de segurança, e executá-lo. 
18. Elaborar a programação de um acampamento da Patrulha, com duração igual 

a um fim de semana. 

 

 

REGRAS PARA ESPECIALIDADES 

Para conquistar uma especialidade Nível 3, o(a) jovem deve 
obrigatoriamente cumprir todos os itens relativos a especialidade informada 
ou escolhida, exemplo: Especialidade de Acampamento possui pré-requisito 
de 18 noites acampadas para o nível 3 e um total de 18 itens, então para 
conquistar o Nivel 3 o(a) jovem deve realizar os 18 itens citados mais  as 18 
noites acampadas como sênior. 

 

Voltar 

Voltar 


