
 

 

 

Enquadramento Pedagógico 

 “A floresta é, simultaneamente, um laboratório, um clube e um templo”  

Baden-Powell, em “Caminho do Triunfo” 

 

O contacto com a Natureza como forma de educar as crianças, os adolescentes e os jovens é uma 

característica do escutismo e um dos elementos fundamentais do método escutista. Pelo valor pedagógico 

que contém, como espaço privilegiado para o jogo escutista, como espaço de desenvolvimento de instintos, 

capacidades e da consciência crítica, como oportunidade de crescimento, como materialização, visível, da 

obra do Criador, interessa, por isso, retirar dele todo o benefício. 

De facto, para um escuteiro, o contacto com a Natureza é condição imprescindível para um crescimento 

pessoal e coletivo. Neste sentido, é importante que a criança, o adolescente e o jovem cresçam sentindo-se 

parte integrante da Natureza.  

Não podemos, obviamente, cingir o contacto com a Natureza ao acampamento educativo. Porém este é, por 

excelência, e desde as origens, uma atividade fundamental na missão educativa do Escutismo, pois permite 

pôr em evidência e ação, de uma forma única, todos os elementos pedagógicos constituintes do método 

escutista. 

 

“Há quem fale na rudeza do acampamento. Sim, o “pata-tenra” pode achá-lo rude e incómodo. Mas para 

um velho explorador não tem rudeza nenhuma, porque sabe olhar por si e conseguir comodidades. Se não 

t iver tenda, não se senta a tremer e a resmungar, mas desata a construir um abrigo ou uma cabana, em sít io 

onde não seja provável ficar inundado, em caso de grande aguaceiro. Depois acende uma fogueira e fabrica 

um enxergão fofo com fetos ou palha.  

O explorador veterano é fért il em recursos e não há dificuldade ou privação que não remedeie.” 

Baden-Powell, em “Escutismo para Rapazes” 



 

Finalidades da Insígnia 

- Reavivar, junto das crianças e jovens, o gosto pela técnica escutista, pela habilidade manual e pela 
vida na natureza; 

- Promover o acampamento educativo escutista, como espaço privilegiado para aplicação do método; 

- Criação de oportunidades educativas, na área da vida em campo, para validação dos trilhos/objetivos 
educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A insígnia e como conquistá-la 

A insígnia da vida em campo é composta por 10 áreas - Tendas e abrigos, Ferramentas, Socorrismo, 
Fogo, Pioneirismo, Costura e Encadernação, Cozinhar em campo, Natureza, Orientação e Energias 
limpas – e dividida em dois níveis – básico e avançado. 

 

Para conquistar o nível básico da insígnia é necessário: 

I secção – realizar 2 requisitos em cada área 

II secção – realizar 3 requisitos em cada área 

III secção – realizar 3 requisitos em cada área 

IV secção – realizar 3 requisitos em cada área 

 

Para alcançar o nível avançado da insígnia é necessário: 

I secção – realizar 2 requisitos em cada área 

II secção – realizar 3 requisitos em cada área 

III secção – realizar 3 requisitos em cada área 

IV secção – realizar 15 requisitos, aconselhando a realização de pelo menos 1 de cada área 

 

Para o elemento conquistar o nível avançado, deverá ter realizado previamente o nível básico da 
insígnia. 

 

 



 

Quem pode usar a Insígnia? 
Todos os Associados não-dirigentes, de qualquer uma das vertentes do CNE que cumpra os requisitos 
propostos. 

 

Requisitos para o nível básico da Insígnia 

I Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Identificar e seguir vários sinais de pista. 
2. Enumerar várias formas de orientação (bússola, estrelas, sol, ...). 
3. Saber identificar na bússola os pontos cardeais principais (norte, sul, este, 

oeste), virando-se para norte. 

Pioneirismo 1. Fazer dois nós (direito, simples, de correr, ...). 
2. Saber enrolar uma espia. 
3. Fazer um embrulho usando corda e um nó. 

Socorrismo 1. Saber como proceder em caso de terramotos e incêndios. 
2. Saber as regras de higiene básicas para cuidar de uma farmácia e/ou ferida 

simples (lavar mãos, manter os objetos minimamente esterilizados, ...) 
3. Saber pedir socorro (procurar um adulto, qual o número nacional de 

emergência médica, ...) 

Cozinhar em Campo 1. Conhecer as regras de segurança da cozinha em campo. 
2. Ajudar a untar uma panela para colocar numa fogueira, lavando-a depois de ter 

sido usada.  
3. Saber manusear uma faca em segurança na preparação das refeições. 

Fogo 1. Saber distinguir madeira verde de madeira seca e ajudar a apanhar gravetos 
secos para construir uma fogueira. 

2. Explicar quais as pinhas boas para colocar numa fogueira 
3. Conhecer os perigos associados ao uso de fogo (para nós e para os outros) e as 

regras de segurança a ter em conta. 

Abrigos e Tendas 1. Saber montar e desmontar uma tenda, com ajuda de um adulto. 
2. Ajudar a verificar a lista de material coletivo a levar para um acampamento. 
3. Manter a mochila arrumada durante o acampamento. 

Costura e 
Encadernação 

1. Enfeitar a capa do caderno de caça. 
2. Criar uma capa para guardar o caderno de caça, reciclando uma caixa de cartão. 
3. Construir um pequeno caderno, dobrando folhas e pregando-as usando um 

furador e uma corda para passar nos furos (usar o nó direito no fim, por 
exemplo). 

Ferramentas 1. Saber utilizar utensílios de trabalhos manuais (tesoura, régua, afiadeira, 
furador, fita-cola, ...). 

2. Distinguir diversos tipos de ferramentas que podem ser utilizadas em atividades 
escutistas (tesoura, faca, agulha, martelo, serrote, ...). 

3. Conhecer regras de segurança para o uso e manuseio de ferramentas. 

Natureza 1. Semear uma semente ou bolbo e ser responsável pelo seu cuidado.  



 

2. Fazer uma coleção com elementos da Natureza (folhas, flores, espécies de 
pedras, espécies de penas, ...), identificando-os. 

3. Observar e indicar três aves vivas (não domésticas), três árvores e três outros 
seres vivos. 

Energias Limpas 1. Conhecer as diversas cores utilizadas na reciclagem. 
2. Ajudar a preparar e realizar uma atividade de sensibilização para a importância 

da reciclagem. 
3. Ajudar a fazer a reciclagem nas atividades. 

 

II Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Construir, no fundo de um guarda-chuva, uma representação da abóbada 
celeste, identificando pelo menos sete constelações e a estela polar. 

2. Saber identificar pontos de referência na carta topográfica, e as distâncias 
correspondentes no terreno relativamente a 1 centímetro na carta topográfica 
nas seguintes escalas: 1:10000; 1:25000; 1:50000. 

3. Saber identificar o ponto de chegada, com um ponto de partida e um azimute. 
A partir de dois pontos de referência na carta topográfica, saber identificar o 
azimute que os une. Saber identificar um ponto na carta topográfica com uma 
coordenada UTM. 

Pioneirismo 1. Saber unir duas varas com o botão em esquadria. 
2. Saber unir duas varas com o botão em cruz. 
3. Saber unir 3 varas com o nó de tripé. 

Socorrismo 1. Saber organizar a mala de primeiros socorros segundo uma lista de verificação. 
2. Saber tratar de pequenas feridas, picadas de insetos e queimaduras, seguindo 

a ordem de cuidados: lavagem, desinfeção e proteção. 
3. Saber identificar o estado de pessoa inconsciente e executar PLS (posição 

lateral de segurança). 

Cozinhar em Campo 1. Conseguir cozinhar uma refeição para a Patrulha, numa fogueira de lenha. 
2. Conseguir construir um fogão em lata, onde fazer fogueira e pousar a panela, 

cozinhando uma refeição para a Patrulha. 
3. Construir uma bancada de apoio à cozinha, com tábua de corte, alguidar de 

lavagem e escorredor de louça para pratos, panelas, canecas, talheres e ainda 
estendal para pano da loiça. 

Fogo 1. Saber distinguir madeira verde de madeira seca. 
2. Saber identificar e recolher pelo menos 2 exemplos de cada um destes itens: 

acendalha, gravetos, lenha. 
3. Acender uma fogueira, recolhendo todo material necessário e com recurso a 

no máximo 3 fósforos, não demorando mais do que 10 minutos para ferver um 
litro de água, contabilizando o tempo desde o início do exercício. 

Abrigos e Tendas 1. Saber montar a tenda da Patrulha. 
2. Preparar corretamente a sua mochila individual para uma atividade de fim de 

semana, sem ajuda, segundo uma lista de equipamento individual. 
3. Saber montar uma tenda improvisando uma das suas peças da estrutura. 

Costura e 
Encadernação 

1. Saber costurar um botão na camisa ou nos calções. 
2. Saber costurar um distintivo na camisa. 
3. Saber encadernar o caderno de caça usando a técnica de costura das folhas e a 

junção à capa personalizada. 



 

Ferramentas 1. Saber cortar com o serrote, em segurança, uma vara de 5 cm diâmetro, 
colocada na horizontal. 

2. Saber improvisar uma estaca afiada com a machada, indicando e seguindo os 
procedimentos de segurança. 

3. Construir proteções de lâmina para o serrote e para a machada, em pele, tecido 
ou em borracha, e construir um suporte, de preferência no baú, para arrumar 
trado, serrote e machada. 

Natureza 1. Saber identificar 10 espécies de árvores, identificando pelo menos 5 
autóctones. 

2. Indicar os 3 charcos mais próximos e fotografar 3 anfíbios e 3 plantas 
aquáticas diferentes. 

3. Montar um ecoponto na Sede e apresentar exemplos de 5 resíduos não 
orgânicos que se podem reduzir no consumo pelos escuteiros da Patrulha. 

Energias Limpas 1. Saber identificar as técnicas de produção de energia renováveis. 
2. Sugerir uma solução para a Patrulha ter iluminação em campo sem consumo de 

gás. 
3. Fazer uma lista de equipamentos de iluminação individual a propor aos colegas 

da Patrulha, usando um sistema de baterias recarregáveis, não usando gás nem 
pilhas.  

 

III Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Saber caracterizar um percurso utilizando a carta (vegetação, pontos de água, 
inclinação, distância, ...). 

2. Fazer um raide utilizando outros métodos de orientação (constelações, 
indícios, …), assumindo a função de Navegador.  

3. Saber fazer triangulações e traçar azimutes inversos para identificar no mapa 
o ponto exato onde se encontra. 

Pioneirismo 1. Saber executar os seguintes nós: encurtar, barqueiro, pedreiro, lais de guia, 
escota, cabeça de cotovia e botija. 

2. Utilizar os conhecimentos em nós e amarrações para construir uma mesa. 
3. Utilizar os conhecimentos em nós e amarrações para construir uma cozinha. 

Socorrismo 1. Identificar os sintomas do estado de choque. 
2. Saber como construir uma maca improvisada utilizando vários materiais 

(cobertor, lenço, ...). 
3. Identificar sintomas de hipotermia. Identificar 4 procedimentos que previnem 

ou retardam a hipotermia. Saber aplicar 3 procedimentos que combatem ou 
revertem a hipotermia. 

Cozinhar em Campo 1. Confecionar uma refeição dentro de um pão. 
2. Construir um espeto e grelhar carne de 2 formas diferentes. 
3. Construir um espeto (ou vários, mediante o peixe) para grelhar peixe para 

toda a Equipa. 

Fogo 1. Conhecer e saber utilizar vários tipos de fogueiras. 
2. Reconhecer 3 materiais na Natureza que sejam bons para fazerem de 

acendalha. 
3. Conhecer os procedimentos para fazer uma fogueira segura. Acender fogueira 

sem usar fósforos ou isqueiro. 

Abrigos e Tendas 1. Saber improvisar um abrigo para a Equipa utilizando apenas recursos naturais 
e passar uma noite nele. 



 

2. Saber improvisar um abrigo na neve ou na areia e passar uma noite nele com 
a sua Equipa. 

3. Em Equipa, conseguir montar a tenda da Equipa em menos de 5 minutos. 

Costura e 
Encadernação 

1. Saber 2 técnicas de costura temporária (alinhavo, costura diagonal, ponto X, 
...). 

2. Saber 2 técnicas de costura permanente (ponto atrás, ponto oculto, barra 
invisível, ...). 

3. Usando as técnicas de costura, criar um estojo em pele para guardar ou 
proteger algum equipamento da Equipa (lápis, marcadores, tesouras, 
canivete, facas de cozinha, talheres, bússola, ou outros). 

Ferramentas 1. Conseguir cortar agilmente e em segurança com o serrote uma acácia com o 
mínimo de 5 cm de diâmetro, que esteja na vertical, fazendo o corte no 
máximo a 5 cm do chão. 

2. Numa atividade de campo, construir um estaleiro para todas as ferramentas 
da Equipa, de forma que fiquem protegidas, não se percam e evitem ferir 
alguém durante a noite. 

3. Identificar todas as ferramentas da Equipa com o nome da Equipa. Criar uma 
lista de inventário e afixá-la no Baú da Equipa ou no estaleiro (caso não exista 
baú) para verificação regular. 

Natureza 1. Saber identificar 20 espécies de árvores florestais, sendo pelo menos 10 delas 
autóctones. 

2. Identificar 3 charcos, lagoas, rios ou ribeiros. Capturar e fotografar pelo 
menos 10 espécies animais que vivem nesses pontos de água, indicando os 
que são autóctones e os que são invasores. Recolher e fotografar 5 espécies 
de plantas aquáticas que sejam benéficas para o ambiente aquático e 
descriminar o impacto positivo de cada uma delas. 

3. Saber identificar pelo menos 5 plantas que servem para fazer chá. Saber que 
tratamento necessitam antes de fazer o chá. Saber que benefícios oferece o 
chá de cada uma dessas plantas. Saber fazer a infusão de cada uma dessas 
plantas. 

Energias Limpas 1. Identificar e propor alterações sobre a utilização de energia, recomendando 
alternativas de energias limpas na sede. 

2. Fazer uma proposta de acampamento de Equipa de pelo menos 2 noites com 
recurso apenas a energias limpas, desde a deslocação até à realização de 
todas as atividades de campo. 

3. Num acampamento construir um equipamento de produção de energia 
elétrica para sustentar a iluminação. 

 

IV Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Numa Carta Topográfica, saber interpretar toda a sinalética apresentada na 
legenda. 

2. Construir um Astrolábio. Na navegação entre dois pontos apresentados, saber 
identificar o trajeto ideal, o trajeto de emergência para uma evacuação e o 
melhor ponto para as comunicações. 

3. Saber prever quanto tempo a sua Tribo demora a percorrer cada trajeto entre 
pontos, com uma margem de erro máxima de 10 min p/hora. 

Pioneirismo 1. Saber executar todos os nós usados nas amarrações. Saber executar entalhes 
de madeira. Saber usar todas as ferramentas de corte e de entalhe. 



 

2. Criar proteções para as lâminas. Criar suportes próprios para arrumar todas 
estas ferramentas no Baú da Tribo/Clã. 

3. Zelar pela manutenção (limpar, afiar e proteger) de todas as ferramentas de 
corte e entalhe, durante 6 atividades de campo. 

Socorrismo 1. Saber aplicar o algoritmo de Suporte Básico de Vida e desobstrução das vias 
respiratórias, cumprindo os timings de contacto 112. 

2. Ser voluntário no hospital de campo de uma grande atividade (dentro ou fora 
da sua Região). 

3. Ser o Socorrista da Tribo durante pelo menos 1 ano com 6 atividades de 
campo. 

Cozinhar em Campo 1. Construir um fogão para cozinhar a lenha, que seja portátil e prático de usar 
mesmo em raide. 

2. Construir o acondicionamento mais adequado para o fogão, zelar pela sua 
limpeza e manutenção e arrumação. Saber alimentá-lo com um bom controlo 
de combustível e temperatura adequada ao tipo de refeição. 

3. Saber cozinhar a lenha sem recurso a nenhum tipo de fogão pré-preparado. 
Saber preparar o local de acordo com as normas de segurança em vigor. Saber 
quando e onde se pode cozinhar a lenha mediante a lei e a altura do ano. 

Fogo 1. Conhecer 10 tipos de fogueira diferentes. Saber adequar o tipo de fogueira à 
finalidade pretendida. Demostração prática de 5 dessas fogueiras. 

2. Num Fogo de Conselho de Agrupamento, ou maior, ficar responsável por gerir 
uma equipa de escuteiros que preparam o local da fogueira, criam a bancada e 
a distribuição das pessoas, fogueira, lenha e palco. Tratam de todos os 
cuidados e utensílios de prevenção e segurança. Escolhem a lenha e arrumam-
na no local. Acendem a fogueira e alimentam-na de forma a que dê a chama 
adequada a cada momento do fogo de conselho. Podem ainda criar uma 
dinâmica especial para o momento de acender a fogueira. 

3. Ter o contacto da Proteção Civil Local, ou saber estar a par das datas a partir 
das quais não se pode fazer fogueiras nem queimadas em locais não 
licenciados para o efeito. Saber os requisitos exigidos para se criar um local 
licenciado para fogueiras. 

Abrigos e Tendas 1. Ser capaz de montar uma tenda iglo e uma tenda canadiana sozinho. 
2. Montar um abrigo natural só para si e passar nele pelo menos duas noites. 
3. Planear e apresentar proposta à sua tribo de um acampamento flutuante para 

descer uma parte de um rio durante pelo menos 3 dias. 

Costura e 
Encadernação 

1. Fazer uma peça de vestuário para animação de fogo de conselho, 
personalizada com o Nome, Tribo e Agrupamento. 

2. Dinamizar uma sessão de tricô num Lar de idosos e aprender a tricotar 
Cachecóis ou Jarreteiras. 

3. Usando as técnicas de costura e colagem, recuperar um livro que seja 
importante para a Tribo/Clã, criando uma capa grossa e reforçando a sua 
encadernação. 

Ferramentas 1. Saber usar em segurança todas as ferramentas manuais da Tribo/Clã (serrote, 
machada, trado, formão, maço, enxada, pá, …), criando um esquema de 
arrumação prático e seguro para a Sede, Baú e Acampamento. 

2. Durante o período de 7 meses ficar responsável pelo material, criar um 
estaleiro prático e seguro. No final do acampamento proceder à limpeza e se 
necessário afiar, seguida da correta arrumação em local identificado. 

3. Num acampamento, construir a serra de carpinteiro com recurso à lâmina, 1 
cordel ,1 canivete suíço e os recursos de madeira existentes. 

Natureza 1. Oferecer-se como voluntário para um projeto ou departamento ambiental do 
CNE, com duração mínima de 1 ano de nomeação, e com a participação em 
pelo menos 3 ações de campo. 



 

2. Participar numa atividade de campo de um projeto, que se proponha a 
identificar as diferentes espécies de fauna e flora de um Campo Escutista (ou 
outra área similar: Parque Natural, Parque Interpretativo, ...) 

3. Criar para a Sede um painel interpretativo, com recurso a fotografias e 
legendas, onde apresente 10 espécies da flora e outras 10 da fauna do 
concelho onde reside. 

Energias Limpas 1. Criar um "power bank" para a Tribo que seja carregado por energia solar ou 
ligado a uma tomada elétrica, e que permita carregar vários dispositivos, 
aplicando pelo menos 2 tipos de tomadas. 

2. Organizar uma visita de estudo a uma central de produção de energia elétrica 
onde a produção seja somente com recurso a energias limpas e renováveis. 

3. Fazer uma consulta e um teste de condução a um carro elétrico, recolhendo 
toda a informação útil sobre as vantagens e desvantagens do carro elétrico em 
comparação com os a gasóleo, gasolina e gás GPL. Recolher informação sobre 
as vantagens fiscais na compra e no uso do carro elétrico. Recolher informação 
sobre locais de carregamento/abastecimento para o carro elétrico, tempos de 
abastecimento, autonomia, longevidade das baterias, e a forma como serão 
tratas as baterias depois da sua vida útil. Reunida toda esta informação, 
preparar uma apresentação de esclarecimento sobre o carro elétrico à sua 
Tribo/Clã. 

 

Requisitos para o nível avançado da Insígnia 

I Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Saber identificar três constelações e explicar como permitem descobrir a 
estrela polar. 

2. Orientar-se perante um mapa simples, indo de um ponto A a um ponto B 
seguindo o caminho indicado. 

3. Construir um croqui do local onde vive, marcando nele alguns pontos 
importantes (igreja, polícia, farmácia, ...). 

Pioneirismo 1. Ajudar a construir um objeto (banco, mesa, ...) usando uma ligação. 
2. Auxiliar a Equipa de Animação a ensinar diversos nós aos elementos mais novos 

da Alcateia. 
3. Construir um quadro com seis tipos diferentes de nós. 

Socorrismo 1. Improvisar uma maca, utilizando um cobertor. 
2. Conhecer técnicas básicas de socorrismo (colocar um penso numa ferida 

simples, estancar sangue do nariz, colocar uma ligadura simples, ...) 
3. Elaborar uma farmácia contendo o material necessário para o tratamento de 

uma pequena ferida. 

Cozinhar em Campo 1. Preparar alimentos simples para cozinhar em campo (pão no espeto, ovo 
estrelado na fogueira, ...). 

2. Identificar o tipo de madeira que pode ser usado para construir espetos para 
cozinhar alimentos. 

3. Auxiliar a montar a cozinha de campo. 

Fogo 1. Saber manusear corretamente fósforos, sem desperdício, ficando responsável 
por alimentar a fogueira do fogo de conselho, com a ajuda de um adulto. 

2. Ajudar a construir dois tipos de fogueira. 



 

3. Reconhecer o perigo de incêndio inerente à construção de uma fogueira e as 
regras básicas de segurança a ter em conta. 

Abrigos e Tendas 1. Coordenar a montagem de uma tenda, dentro do Bando, definindo o local e a 
orientação com a Equipa de Animação. 

2. Manter a tenda limpa e arrumada numa atividade. 
3. Conhecer diversos tipos de tendas e abrigos (iglo, canadiana, abrigo natural ou 

artificial, ...). 

Costura e 
Encadernação 

1. Saber coser um botão. 
2. Criar um fecho para um caderno costurando duas extremidades de um elástico 

largo (fazendo um círculo), que depois é colocado no lado direito do caderno 
(impedindo-o de abrir). 

3. Possuir um Caderno de Caça fabricado por si e utilizá-lo com regularidade. 

Ferramentas 1. Arrumar os utensílios utilizados numa atividade nos locais corretos do Covil. 
2. Auxiliar a preparar e arrumar as ferramentas a levar para uma atividade de 

campo. 
3. Auxiliar a Equipa de Animação a explicar aos elementos mais novos as regras de 

segurança para o uso e manuseio de ferramentas. 

Natureza 1. Ajudar a construir um comedor, bebedor ou abrigo para aves e colocá-lo na 
natureza, num local seguro. 

2. Enumerar diversas regras de proteção e defesa da Natureza (não retirar a 
casca das árvores, ferindo-as; não abrir buracos sem necessidade; não fazer 
fossas de sólidos; não destruir formigueiros ou outras tocas; não atirar pedras 
a ninhos; ...). 

3. Estudar em detalhe um elemento da Natureza, enumerando as suas 
características e vantagens (p.e.: pinheiro - dá sombra, resina, madeira para 
objetos ou lenha, ...; Sol - permite o crescimento das plantas, dá vitamina D, 
aquece, dá luz, permite saber as horas (construção de relógio solar), permite 
orientarmo-nos, ...). 

Energias Limpas 1. Identificar, na zona onde vive, diferentes locais de recolha de lixo (lixo comum, 
pontos de reciclagem), mesmo os menos conhecidos (como o pilhão, o oleão 
ou pontos de recolha de eletrodomésticos). 

2. Usar equipamentos sem pilhas (por exemplo, lanterna a manivela). 
3. Saber construir um cata-vento identificando o tipo de energia envolvido. 

 

II Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Saber indicar o Norte com recurso apenas a dois indícios naturais (p.e.: estrelas, 
Sol e sombra, musgos, Lua, …). 

2. Escolher 5 pontos de referência na carta topográfica e construir um percurso 
indicando as deslocações entre pontos com coordenadas UTM e azimutes. 

3. Saber corresponder as amplitudes a pontos cardeais. 

Pioneirismo 1. Saber esticar um cabo ou corda com recurso a um nó de tensão. 
2. Saber construir uma escada usando o nó de tortor. 
3. Saber emendar duas varas com o peito de morte para prolongar o 

comprimento. 

Socorrismo 1. Saber controlar hemorragias adequando a técnica ideal a cada situação. 
2. Saber executar manobras de desobstrução das vias respiratórias. 
3. Saber distinguir situações de emergência de situações simples, e ligar 112 com 

a informação sistematizada. 



 

Cozinhar em Campo 1. Construir uma estrutura em madeira para elevar a fogueira à altura de 50 cm 
do chão, cozinhando nela uma refeição para a Patrulha. 

2. Improvisar um pequeno fogão com latas para usar pedaços de madeira mais 
pequenos, gerar gás de madeira e cozinhar nele uma refeição. 

3. Construir um forno com os recursos naturais em campo e confecionar nele um 
assado para a Patrulha. 

Fogo 1. Saber identificar 3 espécies de árvore que dão madeira que gera boa chama e 
boa temperatura, e outras 3 espécies que dão madeira que gera chama fraca e 
pouco quente. 

2. Acender uma fogueira, recolhendo todo material necessário e com recurso a 
uma pederneira. 

3. Acender uma fogueira com recurso a uma técnica primitiva. 

Abrigos e Tendas 1. Saber improvisar uma emenda no ferro horizontal da tenda canadiana ou uma 
vareta da tenda Iglo. 

2. Saber improvisar um abrigo de emergência com recurso a um toldo, duas varas, 
4 espias e 4 estacas. 

3. Saber improvisar um abrigo vedado para uma Patrulha, com recurso a um 
toldo, 2 varas, 6 estacas improvisadas e 6 espias. 

Costura e 
Encadernação 

1. Saber costurar um fecho na tenda. 
2. Saber remendar algum buraco na tenda. 
3. Construir um caderno de caça, com cartolina, pele ou cortiça, que tenha uma 

forma de guardar o lápis, utilizando, por exemplo, técnicas de encadernação 
japonesa. 

Ferramentas 1. Construir um maço em madeira. 
2. Saber afiar a machada, o formão, e o serrote e limpá-los e lubrificá-los para 

guardar em segurança no baú ou no estaleiro. 
3. Saber usar o trado, o formão e o maço para entalhar emendas de madeira numa 

construção de campo. 

Natureza 1. Saber identificar 5 espécies vegetais ou fungos que se encontram em estado 
selvagem e que são comestíveis. 

2. Saber identificar 5 espécies vegetais ou fungos que sejam tóxicas, e indicar de 
que forma podem criar problemas de saúde. 

3. Participar numa atividade de plantação e reflorestação, de manutenção ou de 
controlo de invasoras florestais. 

Energias Limpas 1. Criar um sistema e propor o seu uso na Patrulha para a gestão da energia nas 
baterias dos equipamentos eletrónicos como os telemóveis. 

2. Criar um sistema de produção de energia elétrica a partir de um painel solar e 
uma bateria que tenha várias tomadas de saída USB para carregamento de 
lanternas, frontais, candeeiro de Patrulha e ainda alguns telemóveis. 

3. Criar um forno solar para confeção de uma refeição para a Patrulha juntamente 
com o Cozinheiro. 

 

III Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Com recurso a fotografias de 50 pontos de referência no terreno, saber 
identificar na carta topográfica o sinal correspondente para cada um deles.  

2. Na partida para o raide, fazer uma estimativa do tempo que a Equipa levará a 
percorrer todo o trajeto com pelo menos 5 pontos, tendo em conta as 
características do terreno e as características dos seus companheiros de Equipa. 



 

Terá de assumir a função de Navegador. A margem de erro não pode ser 
superior a 10 minutos/hora. 

3. Organizar um hike de pelo menos 24 horas para a Equipa/Comunidade 
utilizando todas as técnicas aprendidas. Assume a Função de Navegador, mas 
terá de identificar mais dois Pioneiros que o ajudem a recolher pontos de 
referência e vestígios úteis à navegação. 

Pioneirismo 1. Planear e supervisionar uma grande construção recorrendo a 
desenho/maquete. 

2. Organizar um workshop para a Equipa/Comunidade de forma a passar os seus 
conhecimentos de Pioneirismo (pelo menos 10 nós e 4 amarrações). 

3. Planear a montagem de uma mesa e bancos para a Equipa, listando o material 
necessário e as respetivas medidas, listando as ferramentas necessárias e as 
amarrações ou entalhes a usar em cada ligação. Estimar a duração do tempo de 
montagem em Equipa, com uma margem de erro máxima de 60 minutos. 
Executar a montagem e fazer as verificações anotando todas as alterações ou 
desvios ao projeto. 

Socorrismo 1. Saber aplicar o algoritmo do suporte básico de vida e de desobstrução das vias 
respiratórias (manobra de Heimlich). 

2. Saber como agir em caso de fratura simples e exposta assim como a sua 
imobilização, identificar prioridades, controlar hemorragias e contactar 112. 

3. Ser socorrista de Equipa em pelo menos 6 atividades de campo. Criar uma lista 
de verificação para a mala de primeiros socorros e organizar a mala segundo 
essa lista. Verificar validades, higiene e existência dos produtos da mala. Criar 
um local no canto de Equipa onde aparece assinalada a mala de primeiros 
socorros, acessível a todos. Saber para que serve e como usar cada um dos itens 
que existe na mala de primeiros socorros. 

Cozinhar em Campo 1. Elaborar e executar uma ementa para uma atividade de equipa totalmente feita 
em cozinha selvagem. 

2. Ser o responsável pela fogueira de confeção das refeições em pelo menos 3 
atividades de campo, e ajudar o Cozinheiro nas tarefas de confeção das 
refeições de campo. Orientar a recolha e preparação da lenha. 

3. Construir um forno ou fogão de campo, usando lenha como combustível, 
confecionando nele uma refeição para a Equipa. Criar forma de acondicionar 
esse fogão junto com o equipamento da Equipa, de forma a poder ser usado 
nas atividades de campo. 

Fogo 1. Identificar os diferentes tipos de extintores, a que se destinam e os 
procedimentos para o seu manuseamento. 

2. Conseguir acender uma fogueira debaixo de chuva ou neve, e manter a fogueira 
acesa para aquecimento e ir secando a lenha molhada. 

3. Num acampamento de Comunidade, ficar responsável por preparar o local da 
fogueira do Fogo de Conselho, preparando todos os cuidados e utensílios de 
prevenção e segurança. Escolher a lenha e arrumá-la no local. Acender a 
fogueira e alimentá-la de forma a que dê a chama adequada a cada momento 
do fogo de conselho. 

Abrigos e Tendas 1. Montar uma tenda elevada e passar pelo menos uma noite nela junto com a 
sua Equipa. 

2. Montar uma tenda em cima de uma jangada, e passar pelo menos uma noite 
nela com a sua Equipa. 

3. Montar uma tenda suspensa nas árvores com cordas, construindo uma 
plataforma com troncos de madeira, e passar pelo menos uma noite nela com 
a sua Equipa. 



 

Costura e 
Encadernação 

1. Saber costurar à máquina (remendar tenda, forrar mobília do Canto de Equipa, 
criar peças de proteção ou arrumação, ...) 

2. Recuperar um livro ou reforçar a sua estrutura, usando a técnica da costura das 
páginas e colagem à capa, com lombada reforçada. 

3. Criar uma bolsa em pele, ou outro material, para encadernação e proteger um 
livro escutista. Nessa bolsa, cria local para arrumar mais algum equipamento 
como régua, escalímetro, lápis, bússola, …). 

Ferramentas 1. Construir no baú ou no estaleiro os suportes necessários para arrumar e fixar 
todas as ferramentas da Equipa (se possível com identificação no local e 
fotografia na lista de verificação). 

2. Afiar serrote, machada, trado, formões, enxada, pá, limpar, lubrificar e arrumar 
no local próprio. 

3. Com as ferramentas da Equipa construir uma peça de mobiliário para a Sede ou 
Canto de Equipa (banco, estaleiro de varas, estante, candeeiro, baú, caixa de 
arrumação, mesa, ou outro). 

Natureza 1. Organizar uma atividade Leave no Trace para a Equipa/Comunidade, de pelo 
menos duas noites de campo, em que não se utilizem utensílios nem 
embalagens descartáveis, e onde os resíduos produzidos sejam somente 
orgânicos. 

2. Participar numa iniciativa de limpeza ou controlo de invasoras num charco, 
lagoa ou ribeiro. Apresentar à Equipa um Poster com fotografias das invasoras 
encontradas e quais os malefícios para o local. 

3. Participar numa atividade de plantação e reflorestação, de manutenção ou de 
controlo de invasoras florestais. Conquistar a Insígnia "Trees For The World". 

Energias Limpas 1. Construir um sistema de filtragem de água para a Equipa e usar durante um 
acampamento de pelo menos 2 noites. 

2. Construir um sistema de iluminação para a Equipa utilizando energia eólica. 
3. Criar um sistema de criação de energia elétrica a partir de um painel solar e 

uma bateria que tenha várias tomadas de saída USB para carregamento de 
lanternas, frontais, candeeiro de Equipa e ainda alguns telemóveis. 

 

IV Secção 

Área Requisitos 

Orientação 1. Organizar uma formação para todas as secções que aborde temas de 
Orientação, tais como: interpretação de cartas topográficas, manuseamento de 
bússolas e escalímetros, e táticas de navegação. Formação que tenha pelo 
menos um dia de campo, criando oportunidade para todos os participantes 
serem "o navegador". Número mínimo 2 elementos, e máximo 10. 

2. Saber converter coordenadas GPS em coordenadas UTM e vice-versa. 
Organizar um raide de 2 noites para a sua Tribo/Clã onde coloque todos os 
Caminheiros a usar GPS e Cartas Topográficas, preparando uma escala rotativa 
em que todos tenham de assumir o papel de Navegador, pelo menos para um 
trajeto. Tratar das autorizações com os proprietários dos locais de pernoita, 
contacto de prevenção, e plano de evacuação. 

3. Organizar um acampamento volante com o mínimo de 3 noites, para a sua 
Tribo/Clã. Tratar de toda a documentação, cartografia, equipamentos de 
navegação, e identificação dos Navegadores. Tratar das autorizações dos locais 
de pernoita. Distribuir responsabilidades para a organização logística, como 
alimentação, abrigo/tenda, socorrismo, plano de evacuação, deslocações, e 



 

comunicação via rádio e uma alternativa para um posto de assistência com pelo 
menos 1 dirigente. 

Pioneirismo 1. Organizar uma oficina de formação para Caminheiros, Pioneiros ou 
Exploradores onde ensine técnicas de amarração, a usar ferramentas de corte 
e entalhe, a sua manutenção e a respetiva arrumação. Apresentar as normas 
de utilização em segurança de cada ferramenta. A formação terá de dar origem 
a uma caixa, banco ou mesa (ou outra) útil na Sede. 

2. Contactar a Junta de Freguesia local ou outra, para se voluntariar para gerir um 
projeto de construção de uma estrutura pública (ex: banco de jardim, mesa e 
bancos num parque de merendas, casa na árvore num jardim de infância, ponte 
de madeira num percurso pedestre, ...). Pode a Junta de Freguesia fornecer a 
madeira para o projeto, mas a mão de obra terá de ser da responsabilidade do 
Caminheiro que terá de participar no processo de construção. 

3. Planear a montagem de uma ponte em madeira, listando o material necessário 
e as respetivas medidas, listando as ferramentas necessárias e as amarrações 
ou entalhes a usar em cada ligação. Estimar a duração do tempo de montagem 
em Tribo/Clã, com uma margem de erro máxima de 30 minutos. Executar a 
montagem e fazer as verificações anotando todas as alterações ou desvios ao 
projeto. 

Socorrismo 1. Frequentar uma formação de socorrismo com aproveitamento e certificação. 
2. Organizar uma formação para Socorristas - Caminheiros, Pioneiros ou 

Exploradores - onde aborde todos os temas exigidos nesta área de Socorrismo. 
Duração mínima de 2 dias. Número mínimo de participantes 2, e máximo 10 
escuteiros. 

3. Oferecer-se como voluntário numa instituição Hospitalar, Bombeiros ou Cruz 
Vermelha, onde desempenhe trabalho de escala por um período mínimo de 6 
meses. 

Cozinhar em Campo 1. Construir uma estrutura para fazer uma fogueira suspensa, elevada ou 
flutuante, confecionando uma refeição para a Tribo/Clã. 

2. Identificar e listar pelo menos 10 locais licenciados para fazer fogueira ou brasas 
mesmo durante o verão. Conhecer a lei que regula esta matéria. Ficar 
responsável pela prevenção e segurança do local de fogueira em pelo menos 5 
atividades de campo. 

3. Organizar uma oficina de formação sobre a escolha e preparação da lenha, 
cuidados de prevenção e segurança, vantagens e desvantagens da confeção a 
lenha. Destinada a Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores, esta oficina deve 
ter uma duração de 24 horas e número mínimo de 2 e máximo 10 escuteiros. 

Fogo 1. Fazer formação certificada na área de prevenção e segurança contra incêndios. 
2. Organizar uma formação para Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores, em que 

apresente os diferentes tipos de madeira e o seu rendimento na criação de 
chama e calor, a diferença entre lenha verde e lenha seca, os diferentes 
diâmetros de lenha que são necessários para acender uma fogueira e ainda o 
uso de agulhas ou pinhas para acender o fogo. Pode ainda incluir técnicas 
primitivas, improvisar acendalhas e reconhecer acendalhas naturais. 

3. Oferecer-se como voluntário para gerir ou ajudar no fogo de outras Secções do 
Agrupamento, outros Clãs ou atividade com vários Agrupamentos. 

Abrigos e Tendas 1. Planear, propor e executar um acampamento volante em Tribo/Clã, onde a 
Tribo/Clã possa fazer um trilho a pé em autonomia, passando 3 noites em 3 
locais distintos. Precaver autorização dos proprietários dos locais de construção 
de abrigos ou montagem de tenda para pernoita, aviso às autoridades, 
obtenção de licenças quando necessário, e de toda a logística de alimentação e 
comunicação. 



 

2. Organizar uma formação para Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores para 
treino de técnicas de montagem de tendas, abrigos naturais e abrigos 
improvisados. Esta formação deverá ter uma duração mínima de 3 dias, número 
mínimo de participantes 3 e máximo 10 elementos. 

3. Oferecer-se como voluntário de apoio logístico para um acampamento de pelo 
menos uma semana, numa outra secção, ou num acampamento Regional, 
Nacional ou Internacional. 

Costura e 
Encadernação 

1. Planear e propor uma atividade numa instituição a realizar em Tribo/Clã, onde 
os Caminheiros animem uma tarde com técnicas de criação de álbuns de 
recordações. Tratar de toda a logística e contactos com o lar para que em tempo 
útil as pessoas possam recolher recordações que gostassem de encadernar. 

2. Organizar uma Formação para Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores, onde 
ensine 3 técnicas de encadernação, com pelo menos 3 tipos de materiais 
diferentes. 

3. Organizar uma Formação para Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores, onde 
ensine 3 técnicas de costura, e ensine a costurar à máquina. Desta formação 
cada participante terá de criar uma peça útil (bolsa para ferramenta, capa para 
caderno de caça, Bandeirola de Patrulha/Equipa, …). 

Ferramentas 1. Planear, propor e executar um acampamento de Tribo com no mínimo 3 noites, 
montando mesas, bancos, cozinha e pórtico com recurso a apenas técnicas de 
entalhe "froissartage". 

2. Fazer um projeto de uma ponte ou outra estrutura útil para a comunidade do 
seu concelho, apresentar o projeto à Junta de Freguesia ou Câmara Municipal, 
proposta de financiamento e participar na construção do mesmo. 

3. Organizar uma Formação para Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores, que 
ensine as técnicas corretas do uso das ferramentas e os cuidados de segurança 
respetivos. Lista de ferramentas para a formação: serrote, machada, trado, 
formões, maço, enxada, pá, candeeiro a gás. Apresentar as técnicas de 
manutenção e conservação e criação de instrumentos de proteção. Apresentar 
e dar a escolher vários esquemas de arrumação e identificação das ferramentas 
e dos respetivos locais de arrumação. Duração: 2 dias. Participantes: mínimo 2; 
máximo 10. 

Natureza 1. Participar numa formação do ICN, Departamento Nacional do Ambiente do 
CNE ou outra instituição com preocupações ambientais, que tenha uma ação 
de campo e uma sessão de apresentação da legislação europeia em vigor 
relacionada com a área em questão. 

2. Identificar no seu concelho 5 pontos que necessitem de intervenção para 
minorar o impacte ambiental e fazer chegar à Câmara Municipal um relatório 
dos dados recolhidos nos diferentes locais, e para cada um deles apresentar 
propostas de melhoramento. 

3. Organizar uma formação para Caminheiros, Pioneiros, Exploradores, 
infantários ou comunidade em geral, sobre cuidados ambientais, que tenham 
sugestões de alteração de comportamentos e escolhas diárias de cada 
individuo. 

Energias Limpas 1. Criar um plano de redução de consumo de energia elétrica para aplicar em sua 
casa ou na Sede, que inclua cuidados e práticas diárias de redução de consumo, 
mas também a instalação de painéis solares e conversor que introduza a 
energia na instalação da casa, dentro dos limites permitidos pela legislação em 
vigor, cumprindo os parâmetros da empresa fornecedora de eletricidade. 

2. Apresentar pelo menos 5 propostas de deslocação para atividades e nas 
atividades de campo da sua secção ou de outras que não usem outro tipo de 
energia que não seja renovável. Realizar uma atividade de campo de em 
Tribo/Clã, de pelo menos 3 dias, onde faça uso de alguma dessas propostas. 



 

3. Organizar uma formação para Caminheiros, Pioneiros ou Exploradores onde 
ensine a produzir e armazenar energia elétrica a partir de fontes não 
poluidoras, e que permita a utilização em atividades de campo para abastecer 
telemóveis ou outros equipamentos de comunicação, lanternas e candeeiros. 

 


