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O método escutista, elemento pedagógico original e identitário do Escutismo, criado por
Lord Baden-Powell of Gilwell, é um sistema de autoeducação progressiva, baseado em sete
elementos igualmente relevantes.
In Secretaria Nacional Pedagógica, Programa Educativo, Edições CNE

As “maravilhas”
do nosso dia-a-dia
Um olhar sobre as sete maravilhas do Método Escutista
No Escutismo o substancial de tudo
o que fazemos é expresso de forma
sucinta em sete ideias simples, muito
comuns no vocabulário das nossas
atividades: Lei e Promessa; Mística e
Simbologia; Vida na Natureza; Aprender Fazendo; Sistema de Patrulhas;
Sistema de Progresso; Relação Educativa. Normalmente denominadas
de “maravilhas do método”, são estes
conceitos que estruturam a nossa
missão e que asseguram a existência
de espaço privilegiado de trabalho
com as nossas crianças e jovens.
Mas, falar ou escrever sobre as sete
maravilhas do método escutista, poderá muitas vezes parecer uma repetição, por um lado porque o essencial
do método escutista é imutável e inegável, contudo é igualmente verdade
que o tema é inesgotável e suscetível
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de perspetivas diferentes, inovadoras
e criativas para se trabalharem nas
nossas Unidades.
Não raras vezes, quando nos deparamos com algum texto, publicação ou
até mesmo apresentação sobre o assunto, surge-nos uma questão banal:
“mas afinal de contas como aplico isto
com os miúdos?”
O desafio que iniciamos em Maio de
2014 na Flor de Lis, foi precisamente o
de procurar responder a essa questão
“banal”, que é no fundo uma preocupação atual e permanente de muitos
Dirigentes.
Ao longo de 18 edições da Flor de
Lis, revisitamos nos espaços de cada
secção as sete maravilhas do método
escutista. Uma a uma e por secção, em
cada artigo foi feito um enquadramen-

to temático da maravilha e apresentadas algumas propostas de dinâmicas
que permitirão aos Dirigentes e às
Equipas de Animação passar da teoria
à prática.
Assim, a presente publicação é uma
compilação de todas as dinâmicas
produzidas pelas Equipas Nacionais
das Secções e publicadas na Flor de
Lis, entre Outubro de 2014 e Maio de
2016. Enquanto subsídios pedagógicos, destinam-se a ajudar as Equipas
de Animação na sua missão educativa
e a contribuir para a correta aplicação
das sete maravilhas do método escutista nas quatro secções.

Aprender Fazendo

Estrutura por Secção
visível no topo superior
direito das páginas:
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Para que o jovem se desenvolva
e ganhe progressivamente maior
autonomia não pode apenas ouvir
dizer ‘como é que se deve fazer’ ou
ver os outros a atuar. Para aprender é necessário experimentar,
sentir, estar nas situações, porque
a aprendizagem é um processo
dinâmico e ativo.

Lei e Promessa

Sistema de Patrulhas

A Lei e a Promessa constituem o
ideário fundacional e fundamental
do Escutismo, agregando e apresentando os valores por este preconizados em toda a fraternidade
mundial

É o Sistema de Patrulhas que faz
do Escutismo um verdadeiro esforço de cooperação, um método
de educação natural e não formal,
onde cada jovem, com as suas particularidades e curiosidades muito
pessoais, cresce com os outros e
entre eles

Mística e Simbologia

Sistema de Progresso

A vivência escutista, independentemente do escalão etário, baseia-se
sempre num ambiente simbólico
forte que lhe dá enquadramento,
coerência e consistência.

O Sistema de Progresso, que procura envolver – de forma consciente –
cada criança e jovem no seu próprio
desenvolvimento, é a principal ferramenta de suporte à progressão
pessoal, assentando numa perspetiva personalista, considerando as
características individuais de cada
um, e baseando-se num conjunto de
objetivos educativos.

Vida na Natureza

Relação Educativa

A Vida na Natureza é, desde a sua
génese, um dos elementos mais
marcadamente identificadores do
método escutista enquanto proposta pedagógica.

O papel do adulto na relação educativa escutista é o de garante da
presença e regular funcionamento
dos demais elementos constituintes
do método escutista, o garante de
enquadramento e ambiente para o
jogo escutista.
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A Lei da Alcateia
«A proposta educativa não é para
ser apregoada, mas sim vivida.»
As crianças estabelecem uma ligação
direta e genuína entre a observação e
a imitação, ou seja, tendem a realizar e
fazer acontecer por imitação e sugestão, para depois interiorizar, questionar
e querer saber o porquê das coisas. Até
lá, regras e valores fazem parte da sua
vida, tão naturalmente como respirar,
assim lhes sejam propostos, claro. Que
os Valores estejam implícitos, para mais
tarde serem descobertos.
A Lei da Alcateia é, ao mesmo tempo, um símbolo e uma proposta. É um
Símbolo porque evoca a Alcateia de
Seiôuni, uma sociedade de lobos, que
são respeitados na selva pela sua Lei
e pela forma como a cumprem. Daí a
designação Povo Livre. Sem Lei, não há
Liberdade. Tal como os Banderlougues,
povo sem Lei, que são escravos da sua
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própria desordem e confusão. É uma
Proposta porque explicita o que queremos atingir, ou seja, a Proposta Educativa do Escutismo em conceitos e palavras simples que as crianças conseguem
compreender. De facto, a Lei da Alcateia
é algo que o Lobito aprende e apreende, tomando-a como sua e fazendo-a
acontecer. O Lobito escuta Aquelá. O
Lobito não se escuta a si próprio. Para
aprender é preciso ouvir, ou melhor
ainda, escutar. Os Lobos, que conhecem todos os segredos da selva, conseguem-no porque sabem seguir pistas,
usando o cheiro e a audição. Quando
falam, falam do que viram e descobriram e não sobre qualquer outra coisa.
Os Lobos, enquanto grupo organizado,
escutam e respeitam o seu líder, que os
encaminha e orienta. Eis aqui presentes
os valores da obediência, do reconhecimento da autoridade e da capacidade

do mais velho para ensinar, acarinhar
e proteger. Já os Banderlouges nunca
aprendem nada, passam o tempo a gritar, a empurrar-se, a fazer tolices, a não
se ouvirem uns aos outros. Pior ainda,
ouvem-se apenas a si próprios, obedecendo aos seus impulsos e à primeira
coisa que lhes vem à cabeça. Os Lobos,
por oposição, não valorizam apenas os
seus interesses, mas os da Alcateia, não
as suas vontades e desejos, mas a vontade e o bem de todos.
Adaptado de The Handbook for Cubscout Leaders, Cap.6

Equipa Nacional dos Lobitos

Fotos: Ricardo Perna e António Theriaga
Email: lobitos@cne-escutismo.pt

História da Selva

Os Banderlougues, Povo sem Lei
Material
• Livro da Selva;
• Adereços de dramatização
Descrição
A 2.ª história de O Livro da Selva intitulada «A Caçada de
Cá» apresenta-nos os Banderlougues, o Povo sem Lei, que
atrai e fascina Máugli, contrariamente aos ensinamentos de
Balu.
Leitura pelo Adulto de um texto simplificado do episódio. O texto original do livro é extenso e denso, pelo que se
sugere uma adaptação acessível a crianças.
Dramatização pelos Lobitos. Permitir aos Lobitos que
escolham as personagens e definam os espaços da dramatização. Se for possível, a existência de adereços tornará o
momento mais rico: caudas para os macacos, coroa para o
rei dos Banderlouges, máscara para Balu e Cá…

A Dança de Balu
Descrição
No livro de R. Kipling, foi o simpático e bonacheirão Balu
quem ensinou a Maúgli a Lei da Selva. Nesta dança, todos os
Lobitos são Balus, exceto um que será Máugli, algo distraído
e alheado do que se passa à sua volta.
Nesta dança, os Lobitos encarnando Balu, gordo e pesado, relembram a Máugli a Lei da Alcateia, repetindo-a várias
vezes, até que o menino a escuta e declara ter compreendido.

Jogo de

Construção de

atenção auditiva

Cartaz para o Covil

Material
• Espaço adequado
• Sons
Descrição
A Lei da Alcateia apela ao Escutar, algo nem sempre fácil
por haver muito ruído à nossa volta. Por isso, é preciso saber
parar e fazer silêncio, para se conseguir escutar de verdade.
No Covil, ou num espaço que permita silêncio, pedir aos
Lobitos para se sentarem ou mesmo deitarem, fecharem os
olhos e estarem à escuta de sons, para depois os identificar. Os sons, gravados ou reais, podem ser os mais diversos:
água a pingar, porta a ranger, pessoa a rir, bebé a chorar,
vidro a partir, vento a soprar, chuva a cair, trovoada, canto de
pássaros, motor de carro.
Alternativa: cada Bando ir registando os sons que escuta,
para no final se contabilizar e comparar as listagens.

Material
• Jornais e revistas (com ações do quotidiano relacionadas
com a Lei da Alcateia);
• cartolina, tesoura, cola, marcadores.
Descrição
Esta atividade deve ser realizada num espaço que permita
aos lobitos estarem sentados a trabalhar e deve ser realizada
em bando. Cada bando deve selecionar imagens relacionadas com a Lei, depois recortar e colar na cartolina. No final
deverão reunir em Alcateia e debater as várias imagens selecionadas e afixar o cartaz no Covil.

• Vera Barclay, A Sabedoria da Selva;
• Interamerican Scout Office, Handbook fos Cubscouts Leaders;
• Projeto Educativo , Manual do Dirigente (pg. 49)
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A Promessa do Lobito
Tudo começa com uma cerimónia
simples, singela, comovente: a Promessa. Uma cerimónia que o Escutismo celebra desde a sua origem e que está no
centro da sua vida. Toda a Alcateia está
reunida num local que se vai tornar uma
recordação. Se possível, na Rocha do
Conselho. De frente para o grupo, estão alinhados a equipa de animação e o
assistente, que conduzem a cerimónia.
Um Lobito ostenta a Cabeça de Lobo,
símbolo da comunidade reunida. Para a
frente, avançam as crianças, os aspirantes.
Colocam-se perante a Cabeça de Lobo,
numa atitude que os Escuteiros chamam
de “alerta”: não é “estar em sentido”, mas
sim a expressão, pelo corpo todo, de
disponibilidade. O Aquelá inicia então
o diálogo com uma interrogação. Quer
averiguar que não se trata de um simples
desejo, de um capricho passageiro, mas
de uma vontade límpida, de uma certeza. Não basta desejar, mas realmente
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querer. «Que desejais desta Alcateia?»
As crianças respondem com uma afirmação clara de vontade. A sua presença
nesta cerimónia assim o prova: a palavra
dada basta e é uma promessa. «Queremos ser Lobitos!» O Aquelá assegura-se
então que as crianças estão conscientes
das exigências que implica a sua escolha, ao que os aspirantes respondem:
«Para melhor vivermos a Lei da Alcateia
e, assim, sermos irmãos uns dos outros e
mais amigos de Jesus.» Certifica-se também que conhecem a Lei da Alcateia e
que prometem cumpri-la, longe de ser
um capricho efémero, mas honrando
um compromisso que vai durar para
sempre. «Da melhor vontade!» O diálogo termina. Não foi um interrogatório,
foi uma afirmação: pelas suas respostas,
pela sua concordância, cada aspirante a
Lobito está pronto. Com voz forte e em
uníssono, as crianças proclamam:
Prometo, da melhor vontade:

Ser amigo de Jesus, amando os outros;
Respeitar a Lei da Alcateia;
Praticar diariamente uma Boa Ação.»

Pelas mãos do assistente, representante de Deus, os novos Lobitos recebem a sua bênção e o lenço amarelo
e branco que configura o seu compromisso. Amarelo como o Irmão Sol.
Tudo está dito. Estes Lobitos, assim
se tornaram pela Promessa, não terão
mais de a dizer, mas sim de a VIVER.
Adaptado de A Lei do Escuta – uma
fonte viva de Jean-Pierre Normand,

Equipa Nacional dos Lobitos
Email: lobitos@cne-escutismo.pt
Fotos: Gonçalo Vieira

Cartaz da Promessa

Hoje há Convidados no Covil

Material

Descrição

Cartolinas, tesouras, cola, revistas ou jornais

Convidar os pais e mães (porque não as madrinhas/os pa-

Descrição

drinhos também) dos Aspirantes para passarem uma tarde

Construir um cartaz para colocar no Covil (ou um cartaz

na Alcateia, assistindo e participando numa atividade típica

para cada Bando), feito preferencialmente pelos Aspirantes,

de Lobitos: Grande Uivo, reunião de Bando, Jogo, Dança da

divulgando a fórmula da Promessa do Lobito. Usando letras

Selva, Conselho de Guias, etc.

e palavra recortadas de jornais e revistas, obtém-se um cartaz colorido e original.

Para mais tarde recordar

Anilha das Boas -Vindas

Material

Material

Fotografias antigas, livro em branco

Material que permita fazer anilhas facilmente (fimo, sisal,

Descrição

corda de escalada, etc.)

Criar um álbum de fotografias para recordar as Promessas

Descrição

de Lobitos. Para tal, recolher fotografias e testemunhos de

Em jeito de surpresa, confecionar anilhas, com mate-

antigos Lobitos, agora elementos das outras secções, para

rial à escolha, para oferecer aos Aspirantes no dia da sua

organizar um álbum que permita recordar bons momentos

Promessa.

ou situações caricatas.

• Interamerican Scout Office - Handbook for Cubscouts Leaders
• SNP, Manual do Dirigente (p. 50-52)
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Foto: Nuno Perestrelo

As Máximas do Lobito
1.ª O Lobito pensa primeiro no seu
semelhante. Máugli aprendeu que a
selva era regida por leis que estabeleciam o que era justo, tal como caçar
apenas para comer e não por prazer.
E aprendeu também que as leis nem
sempre são suficientes, sendo necessária a generosidade de alguns para resolver certas situações. Como quando
Cá acordou do seu sono para auxiliar
no salvamento do menino-lobo? Recordemos uma frase fundamental do livro:
«Tu e eu somos do mesmo sangue.»
2.ª O Lobito sabe ver e ouvir. Os
lobos conhecem todos os segredos da
selva por saberem observar e seguir
pistas, por escutarem mais do que falarem. Os Banderlogues não sabem o
que é escutar, pois cada um deles considera-se muito importante e fala mais
alto ainda. Não se escutam a uns aos
outros, nem a mais ninguém. Por estarem sempre empoleirados no alto das
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árvores, nada sabem da vida lá em baixo, onde até a mais pequena criatura é
importante e tem algo a dizer.
3ª O Lobito é asseado. Máugli passou um mau bocado com os Banderlogues. Não era nada do que estava à
espera. Impressionou-o a desordem, a
sujidade e a anarquia que se vivia nas
“moradas frias”. Ao regressar ao seu
meio, deu valor aos cuidados pessoais
de higiene e limpeza, tal como lhe haviam ensinado Balu e Baguira. Ele sabia que, para crescer com saúde, todos
os cuidados são essenciais.
4.ª O Lobito é verdadeiro. Um dos
nossos maiores bens é a Liberdade, mas
isso não significa dizer a primeira coisa
que nos vem à cabeça. Fazendo isso,
viveríamos de impulsos e não seríamos verdadeiramente livres. Era esse
o estilo de vida dos Banderlogues, o
qual, por momentos, cativou o menino-lobo. Rapidamente ele percebeu

que a melhor opção de vida não era
aquela, mas antes outra: pensar, dizer
e viver em Verdade.
5.ª O Lobito é alegre. Quando nos
encontramos com uma pessoa alegre,
somos contagiados pela sua alegria, sinal
da sua felicidade. A alegria diz-nos que a
vida deve ser encarada com um sorriso e
tudo será mais fácil. O melhor exemplo
de alegria pela vida vem de São Francisco, sempre sorridente e cantando, alegrando tudo e todos à sua volta.

Equipa Nacional dos Lobitos

Email: lobitos@cne-escutismo.pt
Fotos: Cristina Pereira e Manuel Joaquim

Jogo de mímica

A canção das máximas
Descrição

Material
• Papéis escritos com as Máximas do Lobito e ações do
dia-a-dia relacionadas;
• caixinha para misturar os papéis.
Descrição
Esta dinâmica pode ser realizada ao ar livre ou no covil e

Cantar é uma atividade espontânea nas crianças, podendo
ser aproveitada para potenciar aprendizagens ou fazer chegar uma mensagem. Enquanto cantam, com todo o prazer e
toda a garra, os Lobitos estarão a interiorizar um conceito ou
um valor ou uma boa prática.

pode ser jogada por bando ou em alcateia. Após formar o
círculo de parada, cada Lobito tira um papel do saco que se
encontra no centro do círculo e representa o que está escrito
para o restante bando/alcateia adivinhar. Ganha o Lobito ou
bando que maior número de vezes acertar.

Dó
Sol7
Sou Lobito da Jangal
Dó
Quero da melhor vontade
Sol7
Fazer bem, não fazer mal
Dó
E dizer toda a verdade.
O Lobito não é egoísta
E sabe ver e ouvir
O Lobito é asseado
Verdadeiro e sabe rir!
Olé!
Àquelá é nossa Chefe
Balu nosso grande amigo
E o Lobito bem formado
De ninguém é inimigo

Das Máximas à Boa Ação
Material

Seguir a pista da lei
Com toda a nossa atenção
E fazer sempre melhor
Cada dia a boa ação!

• Painel (ou outra forma de registo/exposição/reconhecimento).
Olé!

Descrição
As Máximas do Lobito desafiam para pequenas/grandes ações
diárias, realizadas de forma genuína e quase espontânea pelos
Lobitos. Criar no Covil um espaço onde se faça o registo das
Boas Ações dos Lobitos: em recipientes transparentes, por

Sou Lobito pequenino
Ainda tenho pouca idade
Mas na Selva eu aprendi
A dizer sempre a verdade

Na Alcateia tenho amigos
Porque eu faço mesmo assim:
Penso primeiro nos outros
Antes de pensar em mim
Atchim!
Àquelá e o Balu
Andam sempre a repetir
O Lobito que é Lobito
Sabe ver e sabe ouvir
O Lobito é bem-disposto
O Lobito canta e ri
O Lobito é alegre
E para todos sorri
Hi! Hi!
Eu já não sou pata-tenra
No Covil ando aprumado
E aqui eu aprendi
Que Lobito é asseado
Na Alcateia tenho amigos
Porque eu faço mesmo assim
Penso primeiro nos outros
Antes de pensar em mim
Atchim!

exemplo, onde os Lobitos apenas colocam um papel com
a descrição da sua ação. Os recipientes, ficando cheios, tor-

www.cne-escutismo.pt/cancioneiro/clobitos.htm

narão visível o empenho dos Lobitos. Outra sugestão é criação de diferentes categorias: Família, Escola, Agrupamento,
Amigos, Vizinhos, para estimular os Lobitos a cumprirem as
Máximas onde quer que estejam.
• A Sabedoria da Selva – Vera Barclay
• Handbook for Cubscouts Leaders – Interamerican Scout Office
• Manual do Dirigente – Projeto Educativo (p. 49)
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São Francisco de Assis
«No MOVIMENTO não há qualquer “lado religioso”, nem a religião
“entra” em lado algum. Ela já lá está.
É o fator FUNDAMENTAL E SUBJACENTE AO ESCUTISMO.»
No Rasto do Fundador, 153
A mística é o rumo que traçamos
para a felicidade, é o alicerce para a
descoberta de Deus.
No CNE, a mística assume um crescendo, é um caminho que se vai percorrendo cimentando a fé, desde a descoberta
da criação até à vida no Homem Novo.
Não sendo, ainda, possível entender
a realidade existencial de Deus, o Lobito tem, em Jesus, uma imagem concreta na sua dimensão humana.
Quando o Lobito descobre a natureza e a beleza das coisas, encontra nelas
Jesus, e ao encontrar Jesus encontra
Deus Pai, Deus Criador, aprendendo a
louvá-l’O por ter criado todas as coisas
belas do mundo.

15

A mística dos Lobitos, “O Louvor ao
Criador” procura que em cada criança desperte a descoberta de Deus
à semelhança do que aconteceu ao
seu patrono, São Francisco de Assis,
que descobriu, em tudo, o amor de
Deus e O louvou por cada uma das
suas criaturas e por cada uma das
suas obras.
Francisco era, como todos os Lobitos, uma criança viva e curiosa, mas a
sua generosidade era tão grande que
lhe permitia ser amigo de todos, até
daqueles que não conhecia.
Era um rapaz alegre que vivia rodeado de amigos, mas a sua bondade
levava-o a ajudar os mais pobres e os
doentes e o imenso amor com que o
seu coração estava preenchido transformava todos em seus amigos.
Ousou ir mais longe, procurar respostas para a sua existência e aceitou o que
Jesus lhe pedia, tendo-O tornado no
seu melhor amigo, o centro da sua vida.

Ao aceitar o desafio de Deus, Francisco ajudou ativamente a sua comunidade
e a sua simplicidade permitiu-lhe aproximar-se dos outros. Quando lhe faltavam forças, pedia a Deus que o ajudasse
para que as suas ações fossem reflexo
do amor imenso de Deus pelo homem.
Ao abraçar a vida, os homens, a natureza, Francisco descobriu em cada coisa
a criação de Deus e viveu para O louvar.

Equipa Nacional dos Lobitos

Email: lobitos@cne-escutismo.pt
Fotos: Cristina Parreira e Manuel Joaquim

Altar de São Francisco

Hino de São Francisco de Assis
Descrição

Material
• Imagem de São Francisco de Assis;
• prateleira ou pequeno armário.
Descrição
Criar no Covil um espaço dedicado a São Francisco de Assis. A sua imagem junto dos Lobitos torna-o assim presente
durante as atividades. Um dos momentos de oração da atividade pode ser-lhe dedicado, por exemplo. Neste espaço, os
Lobitos podem também encontrar outros objetos, tais como
livros com a história da sua vida ou a Lenda do Lobo de Gúbio, ou almofadas, criando-se assim um espaço acolhedor,
de serenidade e oração. No Advento, este espaço pode dar
lugar ao presépio no Covil.

Diz-se de São Francisco que era muito alegre, sempre sorrindo, contagiando com a sua alegria todos à sua volta. Não
será difícil imaginar que cantasse, também, expressando
assim o seu amor pela vida, pela Criação e por Cristo. Muitas das suas orações seriam, quem sabe, canções e cânticos
que ele próprio inventava e ensinava aos outros irmãos da
comunidade.
Nas crianças, também cantar é uma atividade inata e,
como tal, uma excelente forma de passar uma mensagem
ou promover uma aprendizagem. A canção apresentada é já
conhecida e cantada em muitas Alcateias, sendo conhecida
como Hino de São Francisco de Assis. Pode ser cantada em
qualquer altura do ano, para lembrar a cada Lobito que deve
tentar ser Alegre e Feliz, como São Francisco era.
Apresentamos também os acordes para guitarra e uma
ligação para um sítio onde a canção pode ser ouvida, para
estreantes.

Francisco e o primeiro presépio
Material
• Canetas;
• cartolinas;
• revistas e jornais.
Descrição
São Francisco foi o primeiro a representar o momento em que

Dó
São Francisco de Assis
Fá
Sol
Ensina cada Lobito :
Dó
Lám
[Como há de ser feliz.] (Bis)
Sol
Dó
Dó
Praticou a boa ação,
Fá
Sol
Sempre fiel, cada dia;
Dó
Lám
Tinha um bom coração,
Sol
Dó
Sempre cheio de alegria.

Foi puro e obediente,
Deu exemplo de bondade;
Viveu sempre contente,
Espalhou a felicidade.
Amou muito a beleza
Sinal do Amor de Deus;
Respeitou a Natureza
A Terra, o Mar e o Céu
Nunca esqueceu de rezar,
De Jesus foi bom amigo;
Trazia sempre consigo
A vontade de o amar.

Jesus nasceu, fê-lo numa noite de Natal na cidade de Greccio.
A proposta é que cada Bando faça um Jornal de Parede no
qual estarão duas notícias: a notícia do nascimento de Jesus

Podem ouvir a melodia em

http://alaiii.blogspot.pt/2013/10/sao-francisco-de-assis.html

e a notícia da representação do presépio por São Francisco
de Assis na cidade de Greccio.
O jornal deve ser colocado num local a que toda a comunidade possa ter acesso.
• Guiton, G., Descobrir S. Francisco, Editorial Franciscana
• Francisco, O Cavaleiro de Assis, www.aruidiocese.org.br; www.diskshop.com.br
• Manual do Dirigente – Projeto Educativo (p. 86, 90, 91 e 92)
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Foto: Alexandre Monteiro

«O Livro da Selva»
O Livro da Selva, de Rudyard Kipling,
foi o imaginário escolhido para a I Secção.
O Livro da Selva e o Segundo Livro da
Selva são uma compilação de fábulas
nas quais podemos descobrir diversas
personagens com características humanas que Kipling terá usado como crítica
à sociedade indiana da época.
Como em qualquer história, existem
heróis e vilões, e a criança identifica-se
com Máugli, o menino-lobo cuja história
se pode encontrar em 8 dos 16 capítulos
dos livros, aprendendo com ele a fazer
opções e a crescer.
Nos vários capítulos vamos descobrindo um mundo fantástico populado por
animais que, consoante as suas características, desempenham papéis distintos
na construção da sociedade em que estão inseridos.
Todos os capítulos têm ensinamentos
a serem extraídos, lançando os Lobitos
através da história e das seus persona-
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gens, para o desenvolvimento da personalidade, para o desenho de objetivos
pessoais e para a construção da comunidade que é a Alcateia.
A Alcateia de Seiouni, o povo dos lobos, é reconhecida na Jangal pela sua
capacidade organizativa e pela forma
como se regem com direitos e deveres.
Eles representam a base de uma sociedade e por terem leis são chamados de
Povo Livre, pois não há liberdade sem
que haja responsabilidade. Pelo contrário, o povo dos macacos, os Bândarlougues, são chamados de Povo sem Lei
e são-lhes atribuídas características de
desorganização, como a ausência de regras e de hierarquia, a ausência de casa
e mesmo de linguagem.
O Hati, elefante guardião da moral e
dos valores, na altura das Trevas da Água
(época de seca na selva e durante a qual
não é permitido a nenhum animal caçar),
conta a toda a Selva o início do mundo e,
neste capítulo denominado «Como nas-

ceu o medo», no qual nos é apresentado
Tha, o Primeiro Elefante, e a forma como
ele criou a selva, encontramos um paralelismo com a Criação do Mundo do Livro dos Génesis.
Em cada personagem e em cada história, o Lobito vai descobrindo o mundo
e vai, como o Máugli, crescendo e escolhendo o seu caminho e o seu lugar no
mundo.

Equipa Nacional dos Lobitos

Email: lobitos@cne-escutismo.pt
Fotos: Cristina Parreira e Manuel Joaquim

Dança da Fome de Cá

Povo Livre/Povo sem Lei

Material

Material

• nenhum.

• um apito.

Descrição

Descrição

Os Lobitos fazem uma fila indiana, agarrando o da fren-

Numa área delimitada para o jogo, a Alcateia dispersa-se e os

te nos ombros. O da frente é a cabeça da Cá e os outros

Lobitos começam o jogo por se comportarem como Bândarlou-

formam o corpo e cauda da cobra. Os Lobitos movimen-

gues numa grande algazarra, correndo, cantando, pulando, etc.

tam-se em bicos dos pés e, lentamente, vão silvando, imitando as cobras.

Ao apito da Aquelá, os Lobitos “transformam-se” em Povo Livre, ficando imóveis e em silêncio.

A cabeça vai andando lentamente em forma de 8 e o

Ao tornar a apitar, os Lobitos voltam a ser Bândarlougues.

corpo segue o mesmo movimento. Depois enrola-se em

O Aquelá vai introduzindo alterações ao jogo, por exemplo,

volta de si mesma formando um círculo cada vez mais

quando são Povo Livre, os Lobitos formam por Bando, depois

apertado. Quando o círculo estiver quase fechado, a ca-

em Alcateia. Podem também usar modelos de formatura dife-

beça circula para o lado contrário para se desenrolar.

rentes.

Após o enrolar e desenrolar, o Aquelá grita «Bândarlougue».
A cobra desfaz-se e cada Lobito vai para um lado assumindo o comportamento de um Bândarlougue.
Ao grito «Cá» dado pelo Aquelá, todos os Lobitos ficam imóveis no local onde estão.
O Lobito que é a cabeça da Cá levanta-se, baixa a cabeça e estende os braços ao lado desta. Vai balançando
o corpo de um lado para o outro, solta um silvo e todos
os macacos dão um passo em frente.
A cabeça aponta para um Lobito de cada vez e este
vai passar-lhe debaixo das pernas como se estivesse a
ser engolido pela cobra e forma atrás da cabeça, com as
mãos nos ombros desta. Assim a cabeça vai engolindo
todos.
Quando todos os Bândarlougues forem engolidos, a
cobra arrasta-se em círculos e começa a enrolar-se, da
cauda para a cabeça, e a deitar-se para dormir após a
refeição.

•
•
•
•
•
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Personagens da
Selva/Animais e Características
Material
• Cabeças de Lobo em forma de Puzzle (tantas quantos os
personagens que quisermos trabalhar),1 orelha tem o
nome do animal (ex: Tha), 1 orelha tem o nome do personagem (ex: Elefante) e o centro da cabeça tem as características do personagem (ex: Justo, Sensato, Sábio…),
• 2 Baús.
Descrição
As cabeças de lobo são dispostas num local onde os Lobitos possam ver e ler as características dos personagens.
As orelhas são divididas por 2 baús: animais e personagens.
1 Lobito de cada Bando vai ao Baú dos Personagens, tira
uma orelha e junto do seu Bando decidem em que cabeça
pôr a orelha.
Depois outro Lobito do Bando vai ao Baú dos Animais e retira a orelha correspondente para completar a Cabeça do Lobo.

Baden-Powell, Manual do Lobito, Edições CNE
Kipling, Rudyard, O Livro da Selva, Livros do Brasil, 2007
Kipling, Rudyard, O Segundo Livro da Selva, Livros do Brasil, 2007
Barclay, Vera, Sabedoria da Selva, Edições CNE
CNE - Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (pp. 93 a 96), Edições CNE

Foto: Ricardo Perna

Simbologia
A simbologia da I Secção está intrinsecamente ligada ao imaginário de O Livro
da Selva.
Na verdade, o símbolo da I Secção
é a Cabeça de Lobo presente nas Bandeirolas de Bando e no Mastro Totem
que ocupa um lugar de destaque e cujo
transporte é uma honra. No entanto,
existem diversos outros símbolos que
fazem parte da vivência da secção e que
são tanto mais eficazes quanto mais explorados forem.
O Totem da Alcateia tem inspiração
nos totens das famílias de Peles Vermelhas Americanos. Esculpidos em
madeira com o poste trabalhado, eram
encimados pelo brasão da família, geralmente a cabeça de um animal.
Para os índios, o totem era uma espécie
de talismã; para os Lobitos, ele representa a sua Alcateia contendo nele informações acerca de cada um dos Lobitos bem
como das atividades e do progresso.
A nomenclatura associada à secção
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está impregnada de referências ao imaginário da Selva, desde os aspetos organizativos da secção até às atividades
passando por locais e objetos.

Alcateia
Bando
Lobito
Covil
Grande Uivo
Rocha do Conselho
Rocha da Paz
Caçada
Danças da Selva
Dentada
Flor Vermelha

Referência
Grupo de Lobos – Alcateia de Seiouni – Povo Livre
Família de Lobos
Cria de Lobo
Local onde vivem os lobos
Grito de reunião da Alcateia – Saudação dos Lobos ao Àquêlá na
Rocha do Conselho
Reunião da Alcateia de Seiouni na qual eram tomadas as
decisões importantes
Local de tréguas na Selva
Projeto de Alcateia
Aquisição de CCA através de animações cuja referência é
O Livro da Selva
Aquisição de CCA
Fogo de Conselho

Equipa Nacional dos Lobitos

Email: lobitos@cne-escutismo.pt
Fotos: Cristina Parreira e Manuel Joaquim

Grande Uivo

Construção da Rocha da Paz

Material
• nenhum.
Descrição
O Àquêlá ou alguém por ele designado grita «Alaiiii».
Ao ouvir este grito, todos os Lobitos, correndo e uivando «Hiauuu», formam o Círculo de Parada em torno de
Àquêlá, por Bandos, ficando cada Guia à direita do seu
Bando e os Bandos à esquerda uns dos outros pela seguinte ordem: branco, cinzento, preto, castanho e ruivo.
Agora, todos os Lobitos se acocoram, ficando com os
calcanhares unidos levantados, joelhos, pontas dos dedos em apoio no solo. Imitam assim a posição do Lobo
sentado. A face deve estar erguida para o chefe.
Logo que tomam esta posição, os Lobitos gritam, unís-

Material
• espuma de poliuretano (ou de expansão);
• tintas de spray;
• saco do lixo grande;
• x-atos;
• lixas;
• máscaras e luvas (para proteção).
Descrição
Enche-se um saco do lixo grande com a espuma. O saco vai
sendo moldado com as mãos conforme a espuma se vai expandindo, de forma a dar-lhe a forma que queremos.
Depois de estar todo expandido, rasga-se o saco de plástico.
Se ainda for preciso moldar, pode usar-se x-atos e lixas.
Depois de criada a forma, pode pintar-se a rocha com tintas
de spray de várias cores de modo a dar-lhe a tonalidade semelhante às pedras do rio.
A Rocha da Paz pode ser colocada no Covil num local destinado por exemplo a orações.

sona e pausadamente:
«Àquêlá! Serei melhor! melhor! melhor!»
Ao gritar «melhor» pela terceira vez, todos se levantam
num movimento rápido e simultâneo, ficando bem direitos, com as mãos ao lado da cabeça, em saudação dupla,
imitando as orelhas de um Lobo.
Então, Àquêlá interroga, dizendo a primeira palavra
pausadamente e as sílabas seguintes rápida, mas destacadamente: «Lobitos quereis cap, cap, cap (cumprir a
promessa)?»
Num grito prolongado, todos respondem: «Sim... (baixam o braço esquerdo) cov, cov, cov (da melhor vontade)», baixando progressivamente o braço direito, por
cada «cov». Com os dois braços em baixo, os Lobitos ficam em sentido, aguardando as ordens de Àquêlá.

•
•
•
•
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Totem de Alcateia
Material
• cabeça de lobo em madeira esculpida pregada
numa vara com cerca de 150 cm;
• fio de norte ou de sapateiro;
• distintivos da secção;
• missangas de diversos tamanhos e cores.
Descrição
A cada Lobito são dados dois pedaços de fio e missangas (p.
ex. 2 cores – Amarelas e da cor do Bando). Cada Lobito cria a sua
própria identificação (duas identificações iguais para cada Lobito)
O Bando deve depois colocar um fio de cada na vara Totem,
para que se perceba a constituição do Bando. O 2º fio deve ser
unido ao distintivo da etapa de progresso de cada Lobito, para
que se possa mudar a posição de acordo com a sua progressão.
Pode acrescentar-se as Especialidades e marcas de cada atividade realizada.

BADEN-POWELL, Manual do Lobito, Edições CNE
EDIÇÕES FSC (Bélgica), Alaíii, Edições CNE
BARCLAY, VERA, Sabedoria da Selva, Edições CNE
CNE - SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (pp. 93 a 97), Edições CNE

Foto: Gonçalo Vieira

Vida na Natureza 1
Na Alcateia, a vida na Natureza tem
um valor pedagógico importante,
pois é um espaço privilegiado para
o jogo escutista e para a consciência
da obra do Criador. É o local de excelência para o Lobito desenvolver sentidos e capacidades e é nele também
que cada criança descobre a magia da
Selva, vivendo aventuras como Máugli
viveu com a Alcateia de Seiôuni. De
facto, através desta ferramenta poderosíssima, criam-se oportunidades
para o crescimento pessoal e coletivo:
o Lobito descobre-a, conhece-a, respeita-a, manifesta a sua curiosidade
e interage com o meio envolvente,
desenvolvendo-se de forma saudável. É importante não esquecer que
a criança apresenta uma curiosidade
insaciável, um desejo imenso de saber mais e uma grande capacidade
de observação dos detalhes, tudo
isto aliado a uma energia inesgotável.
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É, pois, pela observação e comparação que a criança descobre outras formas de viver e de organização, cabendo ao Dirigente programar atividades
que levem o Lobito a desvendar os segredos e mistérios da Natureza. Todos
sabemos como é fácil despertar a imaginação do Lobito para todos os seus
recursos: ouvir um pardal ou a água
do ribeiro, ver o formigueiro ou observar uma folha de uma árvore, e, a partir daí, viver o jogo social espontâneo.
O Lobito começa então a descobrir a
vida em sociedade, passando a criar
e a fazer respeitar as regras do grupo.
Longe das rotinas quotidianas, o Lobito vai tomando outra consciência das
suas características e vai aprendendo
a conhecer-se e a conhecer os outros.
Perante a beleza da Natureza, o Lobito começa também a descobrir Deus.
A ligação ao mundo espiritual começa de facto a dar os primeiros passos

através desta descoberta de Deus na
Natureza e em tudo o que o rodeia,
pois para o Lobito a capacidade de
abstração ainda não está muito presente e a observação da Natureza assume um papel fundamental. A Natureza espelha a simplicidade da beleza
da obra da Criação, devendo o Dirigente “ser o exemplo” no despertar
em cada Lobito a contemplação das
maravilhas da Criação e o respeito
por tudo o que o rodeia.

Equipa Nacional dos Lobitos
Email: lobitos@cne-escutismo.pt
Fotos: António Braz e Gonçalo Vieira

Animais da quinta

Passa Rápido
Material
• apito, dois paus pequenos.
Descrição
Este jogo de destreza e rapidez evoca os comportamentos
dos animais na vida selvagem: os mais rápidos e mais habilidosos são também os que conseguem sobreviver. Cada
Lobito deve, pois, dar o seu melhor.
Os Lobitos estão algo afastados uns dos outros em círculo. Os paus são entregues a dois deles e, ao som do apito,
estes começam a circular entre os Lobitos. Enquanto jogam, os Lobitos deverão estar a cantar. Ao fim de algum
tempo, o animador apita, sendo eliminados os Lobitos que
tiverem os paus nas mãos. O jogo continua até restar apenas um Lobito.

Material
• cartões, apito, venda.
Descrição
Este jogo explora a imitação de animais da quinta e permite trabalhar nos Lobitos a expressividade e o conhecimento
das caraterísticas dos animais.
Os Lobitos estão distribuídos pelo terreno e a cada um é
atribuído um cartão com o nome de um animal da quinta.
Um elemento do Bando será o dono da quinta, cujos olhos
são vendados. A sua missão é resgatar todos os animais da
quinta. Cada Lobito terá de imitar o som do animal correspondente e o dono da quinta terá de o encontrar. Inicia-se
o jogo ao som do apito e ganha o Bando que levar menos
tempo a encontrar os seus animais.

Construção de

Exposição

ecoponto para o covil

«Louvor ao Criador»

Material
• garrafões de água, jornais, revistas, tesoura, cola, marcadores e cartolinas coloridas.
Descrição
Esta atividade remete para o excesso de resíduos humanos. A separação, a reutilização e a reciclagem são conceitos
a trabalhar com os Lobitos, estimulando o respeito para com
a Natureza.
Na 1.ª etapa é feita a identificação dos resíduos que são
gerados pela Alcateia. Na 2.ª etapa separam-se pelas suas
famílias de recolha. Na 3.ª etapa constroem-se os ecopontos.
Os garrafões são decorados com imagens/fotografias dos
jornais e revistas, identificando os desperdícios que devem
conter. Podem ser produzidos cartazes com o que cada ecoponto pode receber, criando-se o Cantinho da Reciclagem.

Material
• folhas brancas, pranchetas, lápis de cor ou outros para colorir
Descrição
Nas nossas vidas agitadas é sempre bom fazer uma pausa
e observar com calma o que está à nossa volta. Um desenho
permite essa pausa, de preferência fora da sede, para observar e descobrir esses pequenos segredos que nos escapam
no dia-a-dia.
A cada Lobito é entregue uma folha e lápis de cor, para
que num jardim, num pomar, num bosque, desenhe o cenário que observa, com calma e dando atenção aos pormenores. Depois de concluídos, os trabalhos serão expostos num
local de destaque no covil ou na sede. Aos visitantes, os Lobitos farão a explicação do tema da exposição.

• FRANK OPIE, Escuteiro Global – Um Escutismo para a Natureza e o Ambiente, Edições CNE.
• CNE, Escutismo e Desenvolvimento Espiritual, Edições CNE.
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Vida na Natureza 2
«Chefe, entrou um bicho na tenda!»
A fruição da vida ao ar livre é um direito
do qual a sociedade se tem demitido. As
exigências do mundo do trabalho conduzem as famílias a um afastamento progressivo da natureza. Imagine-se uma criança
que entra para a creche aos seis meses:
passa perto de dez horas diárias emparedada e só aos três anos frequenta ambientes exteriores para brincar um pouco
em pátios de cimento ou parques infantis
com normas rígidas de segurança e vigilância constante. Aos seis anos, ingressa
na escola onde os intervalos têm apenas
30 minutos, seguindo-se as famosas AEC.
Depois, tem ainda os TPC, o piano, o desporto, etc. Está assim impedida do acesso
ao seu espaço natural de crescimento:
estar ao vento, à chuva, chapinhar na
água, correr, cair, esmurrar o joelho. Assim se criam barreiras na interação com o
meio ambiente. Esta criança não conhece a liberdade... «Para aqueles que têm
olhos para ver e ouvidos para ouvir, a
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floresta é simultaneamente um laboratório, um clube e um templo.» (B-P)
O papel do Dirigente na promoção da
educação ambiental é fundamental na
criação de valores que transformem as
atitudes das crianças perante o meio ambiente. É simples estimular a curiosidade no contacto com a natureza: aquela
planta que tem “boca” e “come” insetos,
o brincar com a água que cai de uma cascata e perceber de onde vem; a árvore
com folhas que caem, ou não! As crianças
adoram o contacto com a natureza e qualquer ser vivo é admirado. Isto deve ser
aproveitado ao máximo, pois este contacto estimula o desenvolvimento sensorial
e motor e fortalece o sistema imunológico, bem como a capacidade de adquirir
conhecimentos em situações específicas e a resolução de problemas. Mais, a
criança treina a perceção e a vontade de
explorar a grande riqueza de um mundo desconhecido, com toda a espontaneidade. Apenas o contacto direto e de

proximidade permite ter sensibilidade
para com todos os outros seres vivos. Esta
sensibilidade e empatia são naturais nas
crianças, desaparecendo todavia com
a “socialização” e o crescimento. Concluindo, o contacto com a Natureza é um
elemento fundamental do ser escuteiro:
saiam da sede, “abandonem” as quatro
paredes e deixem o Lobito descobrir
“o bicho que tem na tenda”!

Equipa Nacional dos Lobitos
lobitos@escutismo.pt
Fotos: Agr. 655 e Manuel Joaquim

Surpresas com sementes
Material
• jornais velhos; 5-10 moldes com formas diferentes;
vasilhames; água; varinha mágica; toalhas velhas ou papel
absorvente; uma mesa ou superfície plana; coadores;
saquinhos de sementes pequenas de flores; ervas
aromáticas ou verduras (pode ser uma mistura de sementes).
Descrição
Autossuficiência e consciencialização ambiental. O objetivo é criar figuras de papel de personagens (podem ser do
Livro da Selva) que contenham sementes no seu interior e
permitir a sua germinação.
Seguir as instruções para obter pasta de papel bem
coada. Quando pronta, encher as formas com uma primeira
camada fina de pasta de papel e depois por cima colocar
uma quantidade de sementes. Terminar com mais uma camada de papel pressionando com os dedos para ficar bem
colocada. Colocar as figuras em papel absorvente e ao sol
para as secar. Finalmente, criar a vossa própria plantação
de flores ou horta colocando as figuras de papel na terra e
observando o seu crescimento.

Observar numa escala maior
Material
• lupas em número suficiente por Bando.
Descrição
Desenvolvimento e estudo da natureza. As crianças, para
além da sua alegria e espontaneidade com o mundo natural,
têm incríveis capacidades de observação. Observar o mundo numa escala maior ajuda a criança a ficar focada, originando inúmeras sensações no seu cérebro; a observação
desenvolve a perspicácia e o zelo. Vamos então explorar a
Natureza!
Está na imaginação dos Dirigentes planificar esta ação:
definição da observação numa dada área: plantas ou insetos, fazer um desenho, identificar as espécies e perceber o
porquê de determinados pormenores. Finalmente, criar portefólios/exposições com os registos das observações.

Encontra a árvore
Material
• venda ou lenço.
Descrição
Desenvolvimento, socialização e perceção do meio
Organizar os Bandos por pares, para que um conduza,
através de comandos de voz, o outro de olhos vendados
até uma árvore. Aí, os Lobitos deverão examiná-la sensitivamente com as mãos, o rosto, o olfato, percebendo o seu
tamanho, formas e outros elementos. Voltar ao ponto inicial
e retirar as vendas. Partir à procura da “sua” árvore. Pretende-se estimular a perceção do meio de uma forma que é muito
física, mas ligada à emoção e à imaginação, ao encantamento, ao prazer corporal e estético e fortalecendo os vínculos
com a natureza.

• OMME, Ideias para Animadores – Escutismo da Prática, Edições CNE.
• OMME, Programa do Escutismo Mundial para o Ambiente, tradução pela SNAP- CNE.
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Aprender Fazendo 1
O crescimento do Lobito na Alcateia assenta em vários pilares. Um
deles é o Aprender Fazendo que,
aliado à sua imaginação, gosto pela
descoberta e pelo jogo, merece
agora o seu destaque. Ora vejamos:
um aspeto indissociável desta temática é a sua importância no planeamento das atividades garantindo
assim o cumprimento dos objetivos
pedagógicos para esta faixa etária,
para que o Lobito desenvolva a sua
autonomia e as suas capacidades.
De facto, é verdadeiramente importante que a criança se envolva
na realização das tarefas, pelo que
a Equipa de Animação deve garantir que o Aprender Fazendo esteja
patente em todos os momentos,
desde a reunião semanal, a jogos,
acampamentos, etc… ou seja, quer
para a reunião semanal, quer para
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a vivência da caçada, o Dirigente
deve assumir um papel cada vez
menos decisivo na preparação destes momentos e dar a vez aos verdadeiros intervenientes.
Aprender Fazendo implica que o
Lobito participe ativamente, promovendo-se assim o seu crescimento,
sendo, claro, crucial o acompanhamento e a dinamização feita pelo
adulto. É também muito importante
que o Lobito se sinta parte integrante do grupo, não existindo melhor
forma para tal que levar a criança
a assumir vários papéis na atividade. Alguns exemplos simples e de
vivência diária na Alcateia passam
pela real dinamização dos cargos,
pela atribuição de funções específicas numa caçada, pelo realizar de
tarefas em Alcateia com sentido e
com continuidade, tais como fazer a

leitura da oração dos fiéis na Eucaristia semanal ou marcar as presenças. Em acampamento, ser o Lobito a
lavar a sua própria loiça, a arrumar a
sua mochila, a preparar o pequeno-almoço. O que verdadeiramente importará para o Lobito é ele assumir
sempre um papel ativo na vida em
Alcateia, o que conduzirá inequivocamente a uma Alcateia feliz e motivada para crescer!

Equipa Nacional dos Lobitos
lobitos@escutismo.pt
Fotos: Agr. 655 e Manuel Joaquim

Quadrado Rastejante
Material
• sisal; tesoura; quatro varas de 1,5 m.
Descrição
Em Bando, os Lobitos são desafiados a fazer a construção
de um quadrado usando o botão em esquadria em cada
uma das extremidades. O Dirigente deve começar por explicar como se faz esta amarração. Terminada a construção, os
Lobitos seguram dois lados do quadrado, levantando-o para
que fique uma parte assente no chão. De seguida, um Lobito
coloca-se em cima do quadrado, apoiando os pés na base e
as mãos na parte superior. É então arrastado pelo Bando até
percorrer, por exemplo 20 metros, regressando de novo ao
início e desmanchando todos os nós.

Canteiro da Baguira
Material
• canteiro; terra para cultivo; pá pequena; regador; sementes de salsa e coentros; pedaço de cartão; pau de espetada; cola.
Descrição
O Bando começa por espalhar a terra no canteiro. De seguida, fazem pequenos buracos na terra com a ajuda das
mãos e colocam as sementes, tapando e regando no final.
Com o cartão e o pau de espetada, faz-se uma etiqueta
onde se escreve o nome da planta semeada. Este deverá ser
colocado num local com bastante sombra e regado com regularidade. O Bando nomeia um Lobito para ficar responsável pelo canteiro e ir registando no caderno de caça as
alterações que vão acontecendo.

Definindo as tarefas

Preparando as

de um cargo no Bando

refeições para o Bando

Material
• cartolina, marcadores, fotografias.
Descrição
Após a escolha dos cargos, o Bando discute quais as tarefas a desenvolver por cada responsável. Poderão ter disponível informação prévia relativa a cada cargo, como ponto de
partida. Os Lobitos definem assim, por sua iniciativa, o que
cada um terá de fazer.
De seguida, o Bando constrói um cartaz no qual divulga
os cargos e os respetivos responsáveis (com fotografia, por
exemplo), referindo também as tarefas estipuladas.
Durante esta conversa, aconselha-se a presença de um
adulto, caso seja necessário orientar e contextualizar as sugestões dos Lobitos.

Material
• exemplos de ementas, embalagens de alimentos (massa,
arroz), livros de culinária.
Descrição
Reunir os cozinheiros para a preparação da ementa do
acampamento. Estes deverão certificar-se de que as refeições possuem os elementos necessários a uma boa alimentação, tais como legumes e fruta. Poderão perguntar aos restantes Lobitos sobre as suas preferências. Após a definição
da ementa, deverão estudar os procedimentos da confeção
e definir as quantidades necessárias. Aprender, por exemplo, que algumas embalagens dão a indicação das quantidades por pessoas. As compras poderão também ser feitas
pelos cozinheiros, acompanhados por um Dirigente, porque
não?

• SECRETARIA NACIONAL PARA O AMBIENTE E PREVENÇÃO, Os Escuteiros e a Educação Ambiental, Edição CNE.
• ABSON, R. & MACE, L. Programa do Escutismo Mundial para o Ambiente, tradução e edição CNE.
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Aprender Fazendo 2
Como se torna autónomo um
Lobito? Ser, fazer, agir, aprender, escolher, decidir, avaliar, aplicar, envolver,
vivenciar, mudar, liderar, reforçar, crer,
amar… no fundo, CRESCER e ser FELIZ!
Pela sua faixa etária, o Lobito sente a necessidade de experimentar, sentir, mexer e remexer… de viver os seus erros,
de errar para aprender. Através das suas
escolhas, decisões e erros, o Lobito é desafiado a assumir as suas responsabilidades. A sua autonomia provém, portanto,
das suas escolhas e do respeitar das
mesmas, nesse exercício de liberdade.
E quanto ao Dirigente? Aceitar, exemplificar, vivenciar, consciencializar, responsabilizar, educar, partilhar, fomentar,
auxiliar, respeitar, informar, AMAR! Ser facilitador de experiências e impulsionador
de emoções! Promotor de escolhas e respeitador de opiniões! Ser a consciência
ativa do programa educativo e das suas
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intenções. Ser aquele que aceita, respeita e brinca! O Dirigente é o amigo mais
velho, o irmão que fomenta desejos e ensejos. É a proteção, é a mão que segura,
mão invisível mas presente! A mão que
empurra para a frente. A mão que ampara a queda e enxuga a lágrima. A mão
que acarinha e puxa para um abraço.
Importância do Aprender Fazendo.
A curiosidade, típica da idade, impele os
Lobitos a quererem descobrir um mundo novo e cheio de surpresas, pleno de
aventuras e desafios. Sempre em atividade, aprendem a conhecer-se e a desenvolver capacidades por vezes desconhecidas. O Lobitismo é uma escola de vida
onde se desenvolvem capacidades inatas, brincando e jogando… rindo e chorando com as suas limitações e ultrapassando-as de forma fácil e natural! Com
o novo projeto educativo, o Dirigente
reforça e facilita as escolhas feitas pelo

Lobito e cria oportunidades educativas,
indo ao seu encontro. É o chamar para
uma experiência de partilha consciente
e objetiva, de vivências reais, sob inspiração de um patrono fantástico e de um
imaginário de sonho.
«É necessário encarar o Lobitismo
como uma preparação para o Escutismo, quer dizer, como uma preparação
para a vida porque o Escutismo é a
própria vida, levada com bom senso e
bom humor.» (Vera Barclay)

Participantes no iPE da Alcateia: Isabel
Pereira – PCB, Milene Santos – Setúbal,
Ricardo Vieira – Madeira, Rui Samora –
Lamego, Vasco Paula – Viseu
lobitos@escutismo.pt
Fotos: Agr. 655 e Manuel Joaquim

Como se prepara uma Caçada
(uma história que dá uma ajuda)
Material
• folha de papel de cenário; marcadores; títulos (o quê,
quando, como, quem, onde).
Descrição
«Era uma vez cinco amigos que gostavam de passar tempo juntos. Eram bons amigos, contudo, eram também um
pouco confusos: sempre a falar ao mesmo tempo, sem esperarem uns pelos outros. Cansados de tanto desentendimento, chegaram a um acordo: falar apenas UM de cada vez
e pela ORDEM certa. Resultou? Claro que sim!»
O segredo? Uma mnemónica, sempre do agrado dos Lobitos: QUA – QUE – QUE - OC

QUA

DO QUE
NDE
OMO

QUÊ

O Nome da Selva
Material
• cartões com adjetivos (o mais possível, para haver ampla
possibilidade de escolha).
Descrição
O Nome da Selva é um percursor do Totem Pessoal, escolhido na II Secção. Na tradição dos índios Peles-Vermelhas, os
Lobitos são também convidados a escolher um Nome ao qual
acrescentam um adjetivo relativo a uma característica sua (positiva claro) ou que gostasse de melhorar. Lança-se assim um
desafio ao autoconhecimento de cada Lobito, na afirmação
com convicção das suas qualidades ou na superação de algo
menos bom em si. Os cartões com os adjetivos podem auxiliar no momento da escolha, reconhecendo-se o Lobito neste ou naquele especificamente: Lobita Bem-Disposta, Lobito
Pontual. Desaparecem assim os Nomes de Homem e surgem
os Nomes de Lobo, fomentando a vida em Alcateia.

Os outros Cargos no Bando,
além do Guia

«Mind Mapping»

Descrição
A atribuição de um cargo a um Lobito é a sua responsabilização de forma específica no Bando. Algo que apenas a
ele/ela lhe caberá fazer, o melhor que souber, para bom funcionamento do Bando e bem-estar de todos. Sente-se assim
indispensável e importante junto dos outro, assumindo as
tarefas destinadas e tomando iniciativas nesse âmbito.
A dúvida reside porém, na iniciação dos Lobitos nos cargos
(tesoureiro, secretário, guarda de material, animador, socorrista,
jornalista, etc.). Eis a sugestão: momentos de encontro verticais
dentro do agrupamento, que permitam aos secretários mais novos conhecerem os secretários mais velhos e aprender com eles,
ou seja, pôr em contacto, elementos das quatro secções.
Dia do Secretário, Dia do Cozinheiro, Dia do Tesoureiro…
porque não?

O «Mind Mapping» – Mapas da Mente é uma ferramenta
gráfica extremamente apelativa e intuitiva para crianças. Usa
apenas cores, palavras-chave e linhas de conexão, iniciando--se num centro, do qual partem diversos ramos, tantos
quantos quisermos.
Pode ser uma forma prática e eficaz de lançar Caçadas
com os Lobitos: à medida que vão surgindo à sua frente as
sugestões, a interligação entre elas, as derivações, as possibilidades, etc., melhor os Lobitos compreenderão o que
está ser construído e, certamente, mais se envolverão na sua
conceção e concretização.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, (p. 167-174, 208, 211-217), Edições CNE.
• Mind Mapping – https://www.youtube.com/watch?v=NFuapTTRY84
• http://www.maisaprendizagem.com.br/mapas-mentais-iniciante/
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Sistema de Patrulhas 1
«O Sistema de Patrulhas é o principal
motor do Escutismo.» (Baden-Powell
Hoje)
Os Famosos Cinco ou o Clube dos
Sete preencheram horas de leitura na
infância de muitos de nós, animadores da Alcateia. As aventuras por sítios
desconhecidos seguindo as pistas, os
perigos imensos, as personagens mais
improváveis, unidos, sempre unidos,
salvando-se uns aos outros de apuros
e, claro, resolvendo mistérios insondáveis. Tudo isto, um apelo imenso à nossa imaginação. Por terras lusas, o Clube
das Sete Chaves ou a sobejamente conhecida coleção «Uma Aventura» fizeram também sonhar muitas crianças e
jovens com aventuras incríveis.
Uma sugestão: revisitar estas personagens da nossa infância. Claro
que, sob o olhar escrutinador de um
adulto, tudo nos parecerá agora pou-
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co plausível e nada real, perigoso até.
Lembremo-nos da facilidade com que
os Cinco remavam até à ilha e se aventuravam com lanternas em castelos
sombrios. Ou ainda a facilidade com
que os pais os deixavam andar por aí,
explorando ao máximo as suas férias.
Sem esquecer Tim, o belo e fiel cão,
a mascote inseparável. Use-se agora
o “olhar” escutista… Os Cinco formavam um pequeno grupo de rapazes e
raparigas com forte laços entre si, chamados a assumir desafios coletivos. A
PATRULHA/ BANDO. Um dos seus elementos era o líder indiscutível, seguido
e apoiado pelos restantes, ele próprio
agente de motivação para os seus
companheiros de aventuras. O GUIA.
Os restantes elementos assumiam
tarefas, de acordo com as suas características, em corresponsabilidade e
democracia. OS CARGOS. Pelo tempo

e experiências partilhados, cada uma
destas crianças crescia e esforçavase por dar o seu melhor, superando
obstáculos e medos. O PROGRESSO.
Todos juntos, trabalhando para um
mesmo objetivo – resolver o mistério,
salvar a vítima, esclarecer a confusão,
em união, ponto em prática valores de
conduta. LEI e PROMESSA.
Não sabemos se Enid Blyton conheceu B-P ou o Escutismo, contudo,
escreveu sobre algo que muito naturalmente acontece quando rapazes e
raparigas se juntam. B-P organizou as
ideias e deu-lhe um nome: SISTEMA
DE PATRULHAS.

Equipa Nacional dos Lobitos

lobitos@escutismo.pt
Fotos: Manuel Joaquim e Agr. 655

Guia por um dia
Material
• cartões com os nomes dos cargos, caixa ou saco para os
guardar
Descrição
A um dado momento do ano escutista, o Bando está já em
“modo de cruzeiro”, com todos os elementos integrados,
ocupados com os seus “sonhos” e jogos, motivados para os
cargos que ocupam. Porque não trocar-lhes as voltas por um
dia? Nesse dia, baralham-se os cargos e distribuem-se de
novo, de modo a que cada Lobito possa ser por um dia algo
que nunca foi: Guia, Tesoureiro, Cozinheiro… eis uma boa
forma de compreender as responsabilidades uns dos outros
dentro do Bando.

Caderneta de Cromos
Material
• cadernetas, cromos com as fotografias dos Lobitos
Descrição
Os Lobitos, pela tenra idade, estão ainda a descobrir as suas
características, as boas e as menos boas. Junto de cada Lobito, recolher a descrição de si mesmo, auxiliando na procura
dos adjetivos. As cadernetas de cromos são uma das suas distrações preferidas e, nesta caderneta, os heróis e heroínas dos
Cromos seriam eles mesmos, com uma fotografia do Lobito(a)
com um sorriso fantástico. Na caderneta (uma por cada Lobito) estariam escritas as características respetivas e cromos suficientes para que todos possam colecionar as caras uns dos
outros e assim se (auto)conhecerem melhor.

Gráficos de barras

Sair da Caixa

Material
• cartolinas, réguas, marcadores, quadrados de papel
Descrição
O mútuo conhecimento uns dos outros aproxima os Lobitos. Os gráficos de barras são um bom exercício matemático, cujo resultado final permite este heteroconhecimento
na Alcateia. Os temas dos gráficos podem ser os mais variados: jogos e livros preferidos, sítios onde passam férias,
escola que frequentam, n.º de irmãos, alimentos preferidos/
/detestados, desportos praticados. Cada Lobito colocará um
cartão com o seu nome na barra do gráfico correspondente.
No final, saberemos, por exemplo, quem joga hóquei, quem
faz natação, quem aprende ballet, etc.

Material
• ingredientes para um pequeno lanche, ofertas (anilhas,
porta-chaves, postais/marcadores de livros confecionados
na Alcateia)
Descrição
É bom estar na Alcateia e no Covil, porém, é também importante sair e conhecer os demais escuteiros do agrupamento. Uma vez por mês, a Alcateia convida uma Patrulha/Equipa
ou Tribo para vir conhecer o Covil e passar algum tempo com
os Lobitos. Estes podem preparar um pequeno lanhe e até
umas ofertas. Aos convidados, pode pedir-se que preparem
uma dança/um jogo/uma canção para todos participarem.
Possivelmente, o convite terá retribuição… será a vez de os
Lobitos “saírem da caixa”, que é como quem diz, sair do Covil.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, (p. 201225), Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Baden-Powell Hoje – Pistas para um educador no Escutismo, Edições CNE.
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Sistema de Patrulhas 2
«O Sistema de Patrulhas é o principal
motor do Escutismo, permitindo a cada
escuteiro encontrar o seu lugar entre os
outros.» Baden-Powell
No Manual do Dirigente pode ler-se:
«[…] a Patrulha surge como uma microssociedade, um grupo de rapazes e
raparigas que estão unidos por ideais
e objetivos comuns, são regidos pela
mesma Lei e vivem juntos experiências
inesquecíveis. […] A criação de hábitos
de divisão de tarefas e bens permite
a promoção de valores como o da liderança responsável, da democracia e
do trabalho em equipa, unido os elementos num ideal comum, repleto de
camaradagem, cumplicidade e amizade.» (P. 202)
A estes valores promovidos pela vida
em BANDO, acrescente-se mais um: a
consciência e o respeito pela DIVERSIDADE. Que é precisamente o que
encontramos na sociedade: se é menino ou menina, com cabelo curto ou
comprido, se corre bem, se chora logo
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quando se magoa, se é bom ou mau
aluno, se é bom amigo... Tudo isto é
DIVERSIDADE.
Ter consciência da DIVERSIDADE entre todos é saber que cada um é como
é e deve ser respeitado como tal. Ora,
isto é difícil! É das aprendizagens mais
difíceis. Na infância, estas primeiras
aprendizagens de aceitação do “outro”
e das suas características abrem caminho para toda uma vida de respeito
pela Vida Humana, por cada Pessoa.
Uma aceitação genuína, plena, respeitosa… do seu género, da sua crença,
da sua raça, da sua origem, da sua cultura, das suas convicções! De forma a
estabelecerem-se relacionamentos cordiais, genuínos, fraternos e ecuménicos.
O mundo das crianças é bem mais
simples que o mundo dos adultos. Não
foram as crianças que inventaram a Xenofobia, o Racismo, as perseguições religiosas, as guerras. Contudo, para termos
adultos que fazem OUTRAS opções, há
que trabalhar as crianças com situações

e oportunidades de crescimento nos
valores para que se apreendam os conceitos certos e se construa uma forma de
estar em grupo e sociedade.
Assim, atrevamo-nos a completar a
frase de B-P: «O Sistema de Patrulhas
é o principal motor do Escutismo, permitindo a cada escuteiro encontrar o
seu lugar entre os outros e a saber dar
lugar aos outros.»

Equipa Nacional dos Lobitos

lobitos@escutismo.pt
Fotos: Manuel Joaquim e Agrup. 655 – Redondo

Calça os meus sapatos
Há um velho provérbio índio norte-americano que diz
«Não julgues ninguém até teres caminhado com os seus sapatos», apelando à compreensão da pessoa no seu todo e
nas suas circunstâncias. Por isso, nada melhor do que passar à prática para melhor se compreender o outro e as suas
ações.
Numa pista de obstáculos, colocar situações que façam
os Lobitos compreenderem as dificuldades que uns e outros
passam, devido às suas características pessoais: obstáculos
acessíveis apenas a crianças altas, outros apenas a crianças
baixas; desafios fáceis para crianças fortes e outros para
crianças leves; desafios difíceis a sós, mas fáceis dois a dois,
desafios onde todos os Lobitos se entreajudam, etc.

O elefante e a girafa
Esta história conta as peripécias entre uma girafa e um elefante que a visita na sua casa. Esta, cheia de boas intenções,
diz-lhe que se ponha à vontade, contudo, como há de um elefante, grande, pesado e desajeitado, movimentar-se pela casa
onde mora um animal alto e esbelto?
Tópicos para interpretação da história: as boas intenções
da girafa são suficientes? Não será a sua casa complicada
para o elefante? Como poderia facilitar as coisas? E o que ela
diz? Está correto? Quanto ao elefante, como ajudá-lo a sentir-se melhor?
E nós, somos Girafa ou somos Elefante quando estamos
com os nossos amigos? Como devemos, de facto, respeitar,
as características de cada um?
http://www.psc.gov.yk.ca/pdf/building_a_house_of_diversity.pdf

Tarefas masculinas
Faz de conta «Outras Vidas»
Cada Lobito recebe um cartão com pormenores de “outra
vida”. Colocam-se sobre a linha e dão um passo sempre que
o seu cartão estiver de acordo com a afirmação feita pelo
Dirigente. Se não estiver, devem ficar no mesmo sítio e até
recuar se for contrária. No final do jogo, poderão concluir
como as vidas das crianças podem ser tão diferentes e refletir sobre as desigualdades nas oportunidades de crescimento e felicidade.
Exemplos de cartões: «Sou menina. Tenho 7 anos. Vou à
escola. Moro com os meus pais. Tenho o meu próprio quarto.»
«Sou menina. Não vou à escola. Ajudo a minha mãe. Tenho apenas uma boneca.»
Exemplos de afirmações: «Vou à escola. / A minha casa
é grande. / Moro com a minha família./ Tenho um quarto só
para mim./ Tenho muitos brinquedos.»

vs tarefas femininas
Uma forma de trabalhar conceitos de Diversidade é desconstruí-los, de forma a averiguar que, afinal, não fazem sentido. Alguns dos (pre)conceitos mais comuns da nossa sociedade dizem respeito à definição de tarefas explicitamente
femininas e outras masculinas.
Com os Lobitos, listar o maior número possível de profissões e tarefas (em casa, por exemplo) e escrevê-las num painel à vista de todos. Depois, trocar impressões sobre quem
realiza essas tarefas ou exerce essas profissões. Muitas respostas serão consensuais, outras nem por isso, fomentando-se assim uma discussão saudável e esclarecedora.
Exemplos: motorista de autocarro; cozinheiro; jardineiro;
médico; presidente da República; astronauta/ limpar o pó; fazer a cama; preparar o jantar; lavar o carro; mudar a fralda ao
bebé; brincar com carrinhos.

• «Mochila Pedagógica – Aprendizagem Intercultural» - http://goo.gl/ir7dnd
• Curta-metragem Todos Diferentes, Todos Iguais https://www.youtube.com/watch?v=dETsRIEz7T8
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Foto: Gonçalo Vieira

Sistema de Patrulhas 3
«O CNE ajuda os jovens a crescer… a procurar a sua própria Felicidade e a contribuir decisivamente
para a dos outros.»
In Educamos para quê?
À nossa volta, escutamos todos os
dias expressões como «wellness»,
«bem-estar», «autoestima», «auto-imagem», entre outras. Todas girando em torno da PESSOA e da sua relação consigo própria. Teorias, livros,
workshops… modas, ou nem por
isso! É uma realidade atual: a preocupação com o bem-estar interior
da PESSOA. Em conhecimento de si
mesma, dos seus gostos e preferências, bem como dos seus não-gostos,
das suas mais-valias e das suas fragilidades. Em consciência, em equilíbrio, em evolução constante, que é
como quem diz, em amadurecimento, em crescimento.
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Encontramos bibliografia para todos
os gostos, sobretudo para adultos, pois,
a vida, de facto, complica e complica-se,
pondo a nu as nossas fragilidades, para
as quais procuramos a superação constante. Numa palavra só: a Felicidade ao
virar da esquina.
Em todos esses livros e workshops
uma mensagem comum: tudo isto se
CONSTRÓI, se TRABALHA, se MELHORA… sim, a Felicidade é possível!
Também nos mais pequenos, que são
os nossos Lobitos, tudo isto deve ser
trabalhado. Em nome da sua INFÂNCIA,
que será assim feliz e completa, mas
também em nome da sua ADULTEZ, que
será, sem dúvida, mais harmoniosa!
– Potenciar na criança o conhecimento das suas características, as boas e as
menos boas;
– promover o exercício das qualidades
e competências e a superação das “fragilidades”;

– dar oportunidade de escolha aos
seus gostos e preferências;
– fomentar a manifestação do “Não
gosto” ou do “Não quero”, em consciência;
– fazer a criança sentir-se amada por
SER COMO É!
Um Lobito assim será um Lobito FELIZ e realizado no Bando e na Alcateia.
Uma criança assim será uma criança
FELIZ e realizada em todas as dimensões da sua vida presente e futura! Façamos com que ISTO aconteça!

Equipa Nacional dos Lobitos

lobitos@escutismo.pt
Fotos: Manuel Joaquim e Agrup. 655 –
Redondo

Totem pessoal

Gosto ou Não Gosto

Além da referência inequívoca ao Livro da Selva, logo ativando a imaginação dos Lobitos, a escolha do Totem pessoal é também um exercício de autoconhecimento. Para alguns Lobitos, será facílimo encontrar o adjetivo que melhor
os caracteriza; para outros, será um pouco mais complicado;
para outros ainda, será um verdadeiro exercício de realismo.
Aos Dirigentes compete auxiliar nestas escolhas, dando-se
espaço apenas às opções positivas e construtivas. Sem repetições, em exclusividade e afirmação plena de individualidade!

Conhecer-se passa por conhecer os seus gostos, e os Lobitos são já capazes de afirmar os seus gostos e os seus não
gostos. Basta perguntar: «Quem gosta de chocolate?» ou
«Quem gosta de ervilhas?» Os temas são vários, permitindo
construir painéis ou gráficos nos quais, além de se afirmarem
as preferências, se descobre quem tem gostos semelhantes
aos nossos. Os temas são muitos: preferências alimentares,
atividades desportivas, livros, filmes…

Quando eu for grande

A escolha dos cargos

Sonhar é bom. Ajuda a ir mais longe, a querer sempre mais
e melhor. Mesmo o sonho mais irrealista pode ser o primeiro
passo para algo que possa efetivamente acontecer. Perguntar a um Lobito «o que queres ser quando fores grande» permite este sonhar, este definir de metas, ainda que precoce e
irrealista. Uma resposta como «quero ser mãe, médica e bailarina», que nos faz sorrir, já diz e muito sobre os sonhos desta menina. Ou «ser astronauta». Impossível? Claro que não!
Montar um painel com os desenhos e as frases que respondem a esta pergunta tão simples e tão complicada, ao
mesmo tempo, far-nos-á conhecer melhor cada um dos nossos Lobitos, o que lhes vai pela cabeça.

O exercício de um cargo fomenta o envolvimento e a participação do Lobito na vida do Bando, crescendo em responsabilidade e autonomia, ao mesmo tempo que se trabalha para
o bem comum. A escolha do cargo pelo Lobito de acordo
com as suas preferências e competências é a situação ideal.
Os mais pequenos poderão necessitar de alguma orientação
dos Dirigentes de forma a descobrir o seu “talento”. A explicitação das responsabilidades de cada cargo feita previamente
permite que os Lobitos tomem consciência das exigências e
das tarefas. Como?
– Lobitos mais velhos a dar testemunho;
– filmes ou fotografias de Lobitos/Escuteiros a desempenhar os respetivos cargos;
– questionários do tipo «O que sabes fazer?», «O que gostas
mais de fazer?»

• SÁ, Eduardo, A vida não se aprende nos livros, Oficina do Livro, 2003.
• KIPLING, Rudyard, O Livro da Selva “Racxa acolhe Máugli no covil “ (p. 16-19), “Racxa ama Máugli tal
como ele é” (p. 39-40), Edições CNE.
• KIPLING, Rudyard, O segundo Livro da Selva – “Cá muda de pele” (p. 105-106), Edições CNE.

34

Foto: Gonçalo Vieira

Progresso 1
«Porque havemos de nos preocupar com a formação individual?»,
perguntam. Porque é a única forma
pela qual se pode educar.
O Progresso Pessoal renovado no
CNE possui uma premissa fundamental: o da individualidade de cada
escuteiro. Pessoa única e irrepetível,
com características apenas suas. Com
ritmos e interesses apenas seus. Com
sonhos apenas seus. É claro que há
sempre algo em comum com os que
nos rodeiam, é claro que há sempre
caminho que podemos fazer juntos
(até é melhor assim), contudo, que
isso não seja desculpa para a massificação. Para o global, que abafa o
específico. Para o “todo” que abafa o
“um”.
A educação individual implica
uma total confiança entre o adulto
e a criança, baseada na relação entre irmão mais velho e irmão mais
novo.

35

O conhecimento personalizado de
cada Lobito acontece apenas quando passamos tempo com ele, como
disse a rosa ao Principezinho. Quando lhe sabemos o nome, os gostos
e interesses, as características, as dificuldades, as tristezas, os sonhos…
quando jogamos com ele, quando
lhe respondemos às perguntas,
quando lhe fazemos perguntas,
quando interpretamos aquele olhar
ou aquele suspiro, quando o chamamos à atenção, quando lhe relembramos discretamente o que ficou
de fazer, quando lhe damos aquele
abraço ou aquele “mimo”. Com tudo
isto (e muito mais) estamos a criar
relação, a criar laços, a criar afetos,
sempre fundamentais num ato educativo. Este Lobito, assim apoiado e
estimado, conseguirá, sem dúvida,
mostrar-se como é, descobrir o mundo à sua volta, fazer coisas novas,
sem medos, sem inibições. Porque

se sente acompanhado, apoiado e
amado. Porque se sente motivado
para crescer, fazer escolhas e tomar
decisões sobre o seu próprio futuro.
Para terminar, eis aqui uma pergunta simples... Caro irmão animador, na Alcateia, revê-se no texto que
leu acima? Sabe o nome de todos os
seus Lobitos? Consegue indicar cinco
características de cada um? Em cada
atividade, consegue estar um pouco
com cada um? Eis o desafio…

Equipa Nacional dos Lobitos
lobitos@escutismo.pt
Fotos: Flor de Lis – Acanac 2012

História “Maria

Árvore Genealógica

vai com as outras”outras”

– Sei de onde venho

Material:
• livro da história; imagens para BD gigante; filme.
Descrição:
Maria é uma ovelha que vive em rebanho com as suas irmãs,
fazendo tudo o que elas fazem. A dada altura, Maria começa a
questionar-se porque há de continuar a fazer o mesmo que as
outras ovelhas? Poderá ela fazer coisas diferentes?
Com os Lobitos, explorar os gostos e interesses pessoais,
promovendo o heteroconhecimento e o respeito pela individualidade. É pertinente descobrir os gostos em comum, os
quais se podem partilhar e viver em comunidade. Finalmente,
conversar sobre a importância do espírito crítico, de se pensar
antes de fazer as coisas, sem apenas imitar os outros no que
eles fazem. Porque pode até ser algo nada recomendável.

Material:
• cartolina; marcadores; fotografias dos Lobitos e das suas
famílias; modelos de árvores genealógicas.
Descrição:
A família do Lobito é a principal circunstância da sua vida,
onde recebe afetos, onde se sente bem, onde busca refúgio.
A construção da árvore genealógica permite explorar os laços familiares, levando o Lobito a aperceber-se da existência
de familiares mais próximos ou mais longínquos, mais presentes ou mais ausentes, e da importância que têm na sua
vida. O sentimento de pertença é fundamental para o bem-estar de uma criança nos seus primeiros passos no mundo.
Saber de onde vem e para onde volta, no final de cada dia.

Sou a cara da minha mãe
e corro rápido como o meu pai

Autorretratos

Material:
• usar a árvore genealógica para escrever.
Descrição:
Cada um de nós herda características dos nossos pais e
até dos avós. É sempre um exercício curioso descobrir estas
semelhanças. As mais óbvias são as físicas e os gostos pessoais, sabendo os Lobitos indicar que “sou a cara da minha
mãe” ou “gosto de correr como o meu pai gosta”. É sempre
possível ir um pouco mais longe, levando os Lobitos a encontrar semelhanças nas suas características e nas dos pais:
a mãe também gosta de ler, o pai também é um pouco desarrumado, o meu avô gosta de construir linhas de comboio
comigo, tenho um primo que dá gargalhadas como eu…

Material:
• papel branco; lápis; marcadores; exemplos de autorretratos em diversas técnicas de pintura (cubismo, realismo,
caricaturismo, etc.).
Descrição:
A tão propalada autoestima dos nossos dias passa pela
aceitação serena das características pessoais. Numa abordagem simples, desafiar os Lobitos a desenharem o seu rosto,
descobrindo-lhe as particularidades, conhecendo-o melhor,
enfim, aceitando-o tal como é. O tipo de cabelo, as pestanas
longas, as sardas, os lábios desenhados… criando-se uma
consciência fundamental: “tudo em mim, é único e irrepetível,
começando pelo meu rosto!”
A escolha de uma técnica especial de desenho é um complemento que permite brincar com as cores e as linhas.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE, p. 255.
• KIPLING, R., O Segundo Livro da Selva, Livros do Brasil, 2007, p. 202 (Correrias da primavera – fala
de Balu a Maugli).
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Foto: Gonçalo Vieira

Progresso 2
«Coração valente e língua cortês
– disse Cá –, levar-te-ão longe através da Selva, homenzinho.»
In «A caçada de Cá» (O Livro da
Selva)
O Progresso dos Lobitos está intimamente ligado ao imaginário da
Selva, conciliando o desenvolvimento com a fantasia e apelando a uma
viagem incrível em boa companhia.
Assim se potencia uma maior compreensão das etapas e também um
maior envolvimento por parte da
criança: uma aventura onde sabe o
que tem para fazer! A criança recémchegada à Alcateia, desde logo recebe a insígnia de PATA-TENRA. Tal e
qual um pequeno lobo que se aventura a brincar não muito longe da mãe,
desajeitado nos movimentos, com as
“almofadas” das patas ainda fofas, irrequieto e curioso. Os Pata-Tenra são
assim mesmo: os primeiros a formar
em Bando e gritam Alaii com toda força, mesmo sem saber o que significa.
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Mas esta criança sabe que não deve
ficar por ali e logo deseja fazer mais
para se tornar um LOBO VALENTE:
maior e mais forte, mais arrojado para
se afastar da mãe e dos irmãos e viver
as suas próprias caçadas, em interação com outros animais, sem medo
algum. São Lobitos que se mostram
mais, dão ideias e assumem tarefas.
O que se segue? O LOBO CORTÊS:
o pequeno lobo consciente da sua
força que sabe, contudo, respeitar todos os animais. Um Lobito que sabe
brincar sem magoar. Que sabe que
ganhar e perder faz parte do jogo.
Que respeita os mais fracos e os auxilia. Este é o Lobito que começa a
ter consciência do seu exemplo. Finalmente, o LOBO AMIGO. Este pequeno lobo quase adulto lidera os
mais novos e auxilia na sua educação.
Estes são os Lobitos mais crescidos,
conscientes das suas capacidades e
responsabilidades. Estes Lobitos sabem acolher os Pata-Tenra e mostrar-

lhes o Covil. São o motor do grupo,
liderando os mais novos no Bando
e fazendo cumprir a Lei da Alcateia.
Quando olhamos para o braço dos
nossos Lobitos, o que vemos? As insígnias de Progresso estão lá? Estão
atualizadas? Elas servem para (re)lembrar ao Lobito e aos demais onde está
e para onde quer ir… com a ajuda dos
Bichos da Selva, claro!

Equipa Nacional dos Lobitos
lobitos@escutismo.pt
Fotos: Flor de Lis – Acanac 2012

«Conhecemos bem

«Sou responsável

o Livro da Selva!»

pelo meu progresso»

Material:
• percurso desenhado no chão (tipo Jogo da Glória) a
giz; cartões com as perguntas; dado gigante.
Descrição:
Neste jogo gigante, os próprios Lobitos são as peças
que se movem no tabuleiro consoante a pontuação do
dado e a resposta às perguntas. A cada 10 casas, muda o
Lobito representante do Bando, para que diversos Lobitos
possam ter a oportunidade. O Lobito pode pedir ajuda ao
Bando se não souber a resposta. Naturalmente, as questões dos cartões podem ser mais complexas, assim se exigindo maior ou menor conhecimento do Livro da Selva,
por parte dos Lobitos. Perante a resposta certa, avança 3
casas. Perante a resposta errada, recua 2 casas. Existem
ainda os cartões de “bónus” que podem ser uma boa ou
má surpresa. Eis alguns exemplos de cartões.
Carta da Baguirá
Podes pedir ajuda
ao Bando para fazer
uma pergunta.
Quando precisou
Máugli da ajuda
dos búfalos?

Quem disse «Coração forte e cortês
levar-te-ão longe na
selva»?
Quem apadrinhou
Máugli na sua apresentação à Alcateia?

Quem eram os
Mabecos?

Quem guarda a sabedoria das velhas
histórias da Selva?

Carta de Aquélà
Avança 3 casas

Como se chama
pantera de o Livro
da Selva?

Como se chama o
chefe de todos os
Lobos?

Quem cativou Máugli com o seu mau
exemplo?

Carta da Cá
“Foste hipnotizado.”
Ficas 1 vez sem
jogar.

O que prometeu
Baguirá à Alcateia
quando assumiu
cuidar de Máugli?

Carta de Xer Cane
“Foste apanhado.”
O teu jogo termina
aqui.
Quem era Messua?

Quem escreveu o
Livro da Selva?

Descrição:
O Progresso Pessoal deve ser registado, para que haja
responsabilização, envolvimento, motivação e gestão
pelo próprio Lobito.
Cartões, Cadernetas: nos mais variados formatos e tamanhos, são pessoais e personalizáveis. Podem conter o
simples apontamento feito pela criança, ou formas mais
elaboradas de registo (listagens, tabelas, tópicos, etc.).
Caderno de Caça: inclui o Progresso, mas também
outros apontamentos importantes para o Lobito (datas,
desenhos, informações) e o seu Progresso. Podem ser
adquiridos ou construídos à imagem da Alcateia.
Mapas de Percurso: faz-se um apelo a uma viagem
onde o Lobito escolhe os trilhos e os companheiros
de viagem. As possibilidades de desenho são também
imensas.
Painéis de Progresso coletivos: exposta no Covil, esta
é uma ferramenta de todos, para todos. A competição
deve ser devidamente gerida, bem como os atrasos individuais.
Concluindo, as ferramentas individuais e coletivas podem coexistir: umas apelando à responsabilidade pessoal, outras às vivências coletivas. O Progresso deve ser
celebrado por todos

Nota: este jogo foi inspirado num “Jogo da Glória para PatasTenras” gentilmente enviado pela Dirigente Sónia Nabais do
Agr. 1067 da Pampilhosa (Região de Coimbra). O nosso muito
obrigado!

• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, capítulo 3 (p. 89-97)
e capítulo 6 (p. 264-266), Edições CNE.
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Progresso 3
O sistema de progresso nos Lobitos
tem como pilar o desenvolvimento de
conhecimentos, competências e atitudes assentes num conjunto de trilhos
e objetivos educativos definidos para
cada uma das seis áreas de desenvolvimento, as denominadas FACEIS (Físico,
Afetivo, Carácter, Espiritual, Intelectual
e Social). É o Lobito que deve construir
o seu progresso de acordo com os seus
gostos e aptidões. No entanto, devido
à sua tenra idade, necessita do apoio
da equipa de animação para o orientar nas suas escolhas e assim garantir o
seu crescimento integral. Mais, o imaginário do Livro da Selva não pode ser
dissociado do sistema de progresso,
pois é com a ajuda dos bichos da selva que o Lobito se consegue superar
e atingir os objetivos educativos propostos para cada etapa de progresso.
Na Alcateia existem inúmeros recursos
que podem ser usados para alicerçar
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o crescimento das crianças, na certeza
de que todas as “atividades” são oportunidades de crescimento.
Oportunidades clássicas de crescimento podem ser conselhos de guias,
raides, jogo de pistas, ateliês, animação da Eucaristia, elaboração de uma
ementa, animar um fogo de conselho,
etc… Um outro potencial são os cargos e as funções: o cargo é usado ao
longo do ano e a função apenas temporariamente para uma determinada
atividade, por exemplo cozinheiro no
acampamento. As especialidades também oferecem oportunidades muito
diversificadas e atraentes para os mais
pequenos na medida em que permitem desenvolver aptidões e orientar desde cedo para uma vocação.
Para haver um crescimento efetivo da
criança é necessário avaliar, mas avaliar como? Primeiro, o Lobito tem de
perceber como evoluiu e a equipa de

animação tem de observar essa evolução ao longo do tempo, além de que o
conselho de guias também tem neste
campo uma ação muito importante,
pois é este órgão consultivo que avalia
os elementos. A equipa de animação
deverá garantir justiça no que toca às
avaliações, tendo o cuidado de nunca
substituir os Lobitos na tomada de decisão. Após concluir um trilho ou uma
etapa deve haver espaço no grupo
para o reconhecimento. Concluídos
todos os trilhos, o Lobito conclui o percurso educativo na Alcateia recebendo
a anilha de mérito.

Equipa Nacional dos Lobitos
lobitos@escutismo.pt
Fotos: Flor de Lis – Acanac 2012

Pote da Sabedoria

Queres caçar comigo?

Material: Pote; cartões coloridos; marcadores; sisal; molinhas pequenas para papel.
Desenvolvimento: Num local de destaque do covil, montar
o estendal. Neste jogo, a Racxa convida cada Lobito a tirar
um cartão do pote e a escrever as suas qualidades e os seus
defeitos, para depois colocar com uma mola no estendal.
Cada Lobito fica assim a conhecer-se melhor e aos seus amigos. Esta dinâmica pode servir, noutro momento, de mote
para a escolha do totem pessoal para cada Lobito.

Material: máscaras ou algo identificativo dos bichos da selva que auxiliam os Lobitos no seu progresso.
Desenvolvimento: Após a introdução ao Livro da Selva, já
deverão os Patas-Tenra conhecer as figuras principais da história, a sua importância na vida de Máugli e de que forma
esta mesma orientação lhes pode ser dada, tal como foi feita
a Máugli. Usando máscaras ou adereços, os elementos da EA
fazem a apresentação do seu bicho e da área de desenvolvimento correspondente, de forma criativa e expressiva. Em
diálogo uns com os outros, em diálogo com o Máugli, usando, naturalmente, usando linguagem percetível às crianças.

Ideias para acompanhar
Ando à Caça com…
Material: crachás com a imagem dos bichos da selva que
acompanham os Lobitos no progresso; painel para afixar/
expor os crachás depois de finalizado o trilho.
Desenvolvimento: Durante a execução dos trilhos, deve ser
visível para o Lobito (e também para a EA) em que ponto do
progresso se encontra a criança. Se a opção for fazer um trilho de cada vez, ou seja, “andar à caça com a Raxca”, o Lobito
poderá ostentar um crachá preso no lenço, lembrando-lhe
e mostrando ao outros que se encontra a desenvolver CCA
na área da Afetividade. Quando terminar, afixa o crachá num
painel, onde já estarão outros do Bando, realçando-se assim
um outro aspeto do progresso: é feito com companhia.

o progresso individual
Material: caderno de bolso; esferográfica…
Ideia 1: atribuir diferentes áreas de desenvolvimento aos
animadores da Alcateia (Balu – Carácter, Racxa – Afetividade, etc.). Os Lobitos saberão a quem se dirigir para colocar
questões. Os animadores estarão mais focados nas suas observações e análise.
Ideia 2: atribuir um Bando a cada animador. A observação do
progresso passa a ser concentrada numa só pessoa e também
feita de forma global.
Ideia 3: apontar, anotar, escrever, registar, tomar nota… tudo
o que observamos em relação a cada Lobito, para ser mais
fácil de evocar na aferição do progresso da criança.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, capítulo 6 (p. 257-273
e 334-348), Edições CNE.
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A Afetividade na Relação Educativa 1
Relação educativa: transversal em qualquer processo educativo; é a relação
estabelecida entre o educador e o educando; implica que a transmissão do conhecimento se concretize. Ou seja, que
haja um diálogo sustentado pela confiança, respeito pela diferença, cooperação e responsabilidade. Enfim, e no nosso caso, ser aquele amigo Special One.
Gostarias de saber o que é essencial
numa relação educativa? Quanto a isso,
entendemos como crucialmente importante o grau de afetividade que conseguirmos atingir com os nossos Lobitos.
«Os princípios do Escutismo estão
todos certos. O êxito da sua aplicação
depende do chefe e do modo como ele
os aplica.» in Auxiliar do Chefe Escuta,
p. 44
Sem dúvida alguma que a afetividade é favorável ao relacionamento com
as nossas crianças e jovens, pois permite estabelecer a confiança e, assim,
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abrir-se caminho para a aprendizagem
através das interações que se estabelecem. Torna-se assim necessário que o
Dirigente aprenda a lidar com a dimensão afetiva tal como se aprende a lidar
com outros aspetos de natureza mais
cognitiva e num ambiente mais formal:
aprender a escrever, aprender matemática, etc. Também as relações afetivas
e cooperativas, a solidariedade, a tolerância, a compreensão, a demonstração
de respeito à diferença e de apoio por
parte do Dirigente ajudam as nossas
crianças e jovens a superarem todas as
dificuldades.
Como verificar que uma relação de afetividade está a revelar-se positiva? Quando essa relação provoca mudanças – mais
motivação, mais satisfação e alegria, mais
interesse pelas nossas atividades – será
certamente a constatação positiva no nosso relacionamento com os Lobitos. Em
oposição, lembrem-se como os sentimen-

tos negativos interferem desfavoravelmente e comprometem todo o processo
educativo. Porque todos nós temos necessidade de saber que somos valorizados
e amados. Importante também é termos
consciência de que o nosso exemplo
influencia a motivação, a participação e
a dedicação dos nossos Lobitos. Motivar
as nossas crianças não é uma questão de
técnica, contudo, depende, sem dúvida alguma, da relação que com elas estabelecemos, e pode contribuir para a melhoria
de atitudes comportamentais.
Nota: o próximo artigo sobre a Relação
Educativa será a continuação deste.

Equipa Nacional dos Lobitos

lobitos@escutismo.pt
Fotos: Flor de Lis – Acanac 2012

V de Vai e V de Volta
Material: mãos para cumprimentar; braços para abraçar.
Desenvolvimento: nada mais simples, cumprimentar à chegada e despedir-se no final da atividade. Isto, com todos os
Lobitos, sem exceção. Perguntar como foi a semana, se está
melhor da constipação, como vai a escola, por que motivo
faltou na semana anterior… tudo isto fará o Lobito sentir-se
acolhido, apreciado, amado. Do mesmo modo, no final da
atividade, despedir-se de cada um, mostrar prazer pelo reencontro na semana seguinte. São os pequenos gestos que
criam relação e fazem nascer os laços afetivos.

Também já fui Lobito
Material: fotografias antigas.
Desenvolvimento: muitos de nós, Dirigentes na Alcateia,
tivemos também o nosso percurso escutista, do qual muito
nos orgulhamos, e temos, sem dúvida, belas histórias para
recordar. Aos nossos Lobitos, é importante mostrar que
também já fomos crianças e, portanto, Lobitos, Exploradores, etc. Falar de nós, do que fizemos, das nossas caçadas e
aventuras, de como se fazia “antigamente” é trabalhar a proximidade com os nossos Lobitos. Mostrar o nosso “Eu” que
também já foi criança.

Descobrir quem é
Material: lenço para vendar os olhos.
Desenvolvimento: quando pensamos que nos conhecemos todos bem, descobrimos que não o conseguimos fazer
com os olhos vendados e o toque permite-nos descobrir
pormenores. O Bando (ou dois Bandos, para permitir que
todos joguem) está sentado em roda. A um Lobito, vendase-lhe os olhos e faz-se aproximar um outro Lobito para que
descubra quem é usando apenas as mãos. Pelo cabelo, pelos
óculos, pelo nariz, etc., deverá ser capaz de descobrir quem
é. Em última instância, usar a voz, para permitir a identificação do amigo, se estiver a ser muito difícil. Chefes jogam
também, claro!

O amigo secreto
Material: o necessário para deixar mensagens secretas.
Desenvolvimento: no início do ano escutista, quando a integração dos novos elementos deve acontecer, também os Dirigentes podem dar uma “mãozinha”. Faz-se um sorteio entre
os Lobitos já investidos (a Equipa de Animação pode estar
incluída), para que a cada um corresponda o Pata-Tenra, ou
seja, cada Lobito e cada chefe será o Amigo Secreto de um
elemento recém-chegado. Assim, nos primeiros sábados,
deverão preparar pequenas surpresas para os Pata-Tenra:
mensagens simpáticas, um abraço, um gesto de cuidado,
um convite para brincar… estas crianças sentir-se-ão instantaneamente acolhidas e queridas.

• BALANCHO, M.; COELHO,F. (1996), Criatividade na relação pedagógica.
• BAIRROS, J.; WEINGÄRTNER, C.; MOURA, M.; OLIVEIRA, S.; RODRIGUES, T.; SILVA, S. & COSTA, F. (2011),
Infância e Adolescência: A Importância da Relação Afetiva na Formação e Desenvolvimento Emocional.
• DUNN, J. (1993), Young Children’s Close Relationships: Beyond Attachment (Vol. 4), Newbury Park, CA:
Sage.
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A Afetividade na Relação Educativa 2
Quando se fala em reforçar os laços
afetivos, não são necessários grandes
gestos ou ocasiões especiais, bastam
pequenas coisas, momentos singelos.
Amar em ação significa prestar atenção
ao que se passa, ver as coisas do ponto de vista da criança. Eis aqui algumas
dicas:
1. A construção de bases firmes na relação. A proximidade resulta logo desde
o primeiro contacto na alegria do acolhimento do Lobito.
2. No jogo escutista, a prioridade é
investir o nosso tempo com os Lobitos.
Estar presente em todos os momentos,
participar, interagir, estabelecer relações.
3. Estimular, incentivar e encorajar
as coisas que o Lobito genuinamente
gosta de fazer, mas também ter a capacidade de influenciar a sua tomada de
decisão num determinado caminho e/
ou objetivo.
4. O respeito deve ser mútuo. Podemos e devemos definir limites, contudo,
ao fazê--lo com respeito e empatia,
o Lobito irá aprender a tratar os outros
com respeito, para ser também tratado
com respeito.
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5. Promover bons hábitos de comunicação. Escutando o Lobito e incentivando a comunicação, fará com que o
próprio Lobito tome depois a iniciativa.
Falar sobre os assuntos da Alcateia é essencial para promover a comunicação e
a integração da criança no processo.
6. Nunca comparar. Quando
se registam comportamento menos corretos, devemos tentar perceber o porquê e mostrar-lhe
outras formas de agir perante a situação, não fazendo nunca comparações.
7. Estar disponível para o ouvir, evitando pressionar ou estar constantemente a fazer perguntas. Mostrar que
estamos presentes e disponíveis, sempre e quando o Lobito precisar.
8. Elogiar generosamente e criticar
com moderação. Encontrar coisas nas
quais o Lobito seja bom e fazer-lhe esse
elogio. A crítica deve ser sempre construtiva e transmitida como um reforço
positivo.
9. Validar os sentimentos do Lobito.
Ao fazê-lo, ele sentir-se-á compreendido
e não julgado. Sentir-se-á também motivado para estar confiante e seguro de
si mesmo.

10. Relembrar o(a) menino(a) que já
o fomos, para melhor compreendermos e nos relacionarmos com os meninos e meninas que temos à frente. «…
se não voltares a ser menino, não entrarás no reino dos céus» (Ruben Alves
– Pedagogo).

Equipa Nacional dos Lobitos

lobitos@escutismo.pt
Fotos: António Rendeiro
e Flor de Lis – Acanac 2012

Quem é quem

Parabéns a você

Material: imagens com os Bichos da Selva.
Desenvolvimento: Começar por pôr os Lobitos a conversarem sobre as características dos Bichos da Selva. Que o
Balú é bem-disposto, que a Cá gosta de movimento, que a
Baguirá gosta de assuntos mais sérios, que o Aquelá tem autoridade… para tentarem a seguir descobrir “quem é quem”
na Equipa de Animação. Se os animadores já possuírem os
totens, este será um divertido exercício de adivinhação. Se
ainda não tiverem totem, porque não pedir a colaboração
dos Lobitos nesta escolha!?

Material: bolo de aniversário (se possível), prenda simbólica (anilha, pin, porta-chaves, etc.).
Descrição: Os Lobitos adoram fazer anos e, mais ainda, festejá-los. Portanto, haver um quadro dos aniversários no Covil e fazer acontecer estes momentos sempre especiais faz
todo o sentido. Pode haver bolo ou não, mas haverá sempre
a tradicional canção de «Parabéns a você!» cantada a plenos
pulmões, seguida de muitos abraços e beijos. Uma prenda
simbólica para o aniversariante será o culminar de um belo
momento na família escutista.

História de O Livro da Selva:

História de O Livro da Selva:

Máugli é acolhido no covil

Maúgli e os Bândarlougues

Material: material para a apresentação da história (dramatização, fantoches, filme, etc.).
Descrição: A primeira história de O Livro da Selva relata
como Máugli foi acolhido por Racxa e pelo Pai Lobo e, depois, pela Alcateia, com Balú e Baguirá como padrinhos. É
uma história repleta de ternura e de sentimentos inspiradores de pertença a uma família. Contar esta história no início
do ano escutista é passar aos Pata-Terna uma mensagem de
boas-vindas. A todos os Lobitos, relembrar a grande família
que a Alcateia é, formada por gente miúda e gente graúda.

Material: material para a apresentação da história (dramatização, fantoches, filme, etc.).
Descrição: Nesta história, passada a comoção do resgate de
Máugli pelos seus amigos do bando de macacos sem lei, importa dar destaque ao resgate em si. Nomeadamente, como
os amigos de Máugli se uniram para o ajudar. Cada um à sua
maneira, o melhor que soube, mas todos juntos para salvar
o menino-lobo. Tudo isto se passa também na Alcateia, local
onde todos – pequenos e grandes – dão o seu contributo
para o bem-estar de todos e para o sucesso das atividades.

• BADEN-POWELL, R., Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE
• ALVES, R. (2003), Conversas com quem gosta de ensinar, Edições Papirus
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Foto: Gonçalo Vieira

Regras do Jogo
Começa este mês uma nova etapa
dos destacáveis das secções. Ao longo dos próximos meses partilharemos convosco um conjunto de jogos
e de oportunidades educativas relacionadas com o Método Escutista. É
através do Método Escutista que o
jogo pensado por Baden-Powell se
materializa, e como tal disse o fundador: «O jogo é o primeiro grande educador» e que «para o rapaz,
o jogo é a coisa mais importante da
vida». O Método Escutista assenta
em sete pilares que, intimamente, se
interligam e que na falta de algum
deles este jogo não passaria de um
mero jogo vulgar.
Deste modo, começaremos por
aquelas que são as “regras do jogo”:
a Lei e os Princípios. B-P escreveu no
Auxiliar do Chefe Escuta que «a Lei do
Escuta é a base em que assenta toda
a formação escutista». E no Escutismo
para Rapazes diz-nos que «a lei do escuteiro contém as regras que se aplicam aos escuteiros de todo o mundo,
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e que tu prometes cumprir quando és
admitido como escuteiro».
O primeiro dos vários desafios que
vos deixamos é um conjunto de jogos
que poderão realizar com os vossos
jovens ou inseri-los no enriquecimento
das suas aventuras.
O segundo desafio é que acompanhem e tirem o melhor proveito, destacando as oportunidades educativas/
/jogos para as utilizarem sempre que
forem necessários.
O terceiro desafio é que a par com
estas publicações partilhem os vossos
jogos para o endereço eletrónico da
ENEM, de modo a que estes possam
chegar ao maior número de Dirigentes
possível.
Temos bem presente que os quatro
jogos que aqui apresentamos sobre
a temática da Lei e Princípios não se
esgotam em si próprios, pelo que ficaremos a aguardar que nos enviem os
vossos jogos sobre este tema para que
possamos compilar e partilhar num documento só.

E nunca se esqueçam das palavra do
Pe. Sévin aos jovens: «Deves progredir
todos os dias. [...] Podes cada dia ser
mais verdadeiro, mais amável, mais
compreensivo, mais dialogante, mais
alegre, mais respeitador, mais leal.»

Vitor Coelho

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Fotos: Gonçalo Vieira, João Matos e António
Rendeiro
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt

Painel da Lei

Roda da Lei
Material
• Roda (circunferência) dividida em 13 partes iguais numeradas (1 a 10; 1 a 3) e colocada num tripé ou parede da
Base;
• seta para indicar a Lei ou Princípio correspondente.
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento
e é um bom motivo para auscultar os conhecimentos da Lei
e Princípios dos Exploradores.
O jogo pode ser realizado individualmente ou em Patrulha, alternando entre os participantes. Cada participante
roda a roleta e deverá responder à Lei ou Princípio correspondente ao número.

Mímica

•
•
•
•
•

Material
Cartolina/quadro/moldura;
lápis, régua, marcadores, cola;
cordas;
Bíblia;
Mandamentos.

Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento
e com diversas variações.
O jogo deve ser realizado em Patrulha e consiste em cada
uma elaborar um quadro da Lei com a particularidade de
associar cada artigo da Lei e dos Princípios com um nó, um
valor e um Mandamento da Lei de Deus, explicando as escolhas efetuadas.

Caça à Lei

Material
• Cronómetro;
• cartões individuais com Lei e Princípios.
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento.
O jogo deve ser realizado em Patrulha e consiste na divisão das Patrulhas ao meio, na qual uma metade da Patrulha
tenta através de mímica comunicar com a outra metade da
Patrulha de modo a esta adivinhar qual o artigo da Lei ou
Princípio que lhe foi atribuído nos cartões.

Material
• Cartão com grelha numerada (1 a 10; 1 a 3);
• cartões individuais com a numeração distribuídos por uma
área de jogo.
Descrição
Este jogo inter-patrulhas consiste em distribuir (esconder) os
cartões numerados por uma área de jogo. A Patrulha fica com
uma grelha e apenas um elemento vai em busca do número da
lei. Quando esse elemento encontra um numero volta para junto
da Patrulha e identifica a lei ou princípio em questão (deve acertar a lei ou o princípio correspondente). Caso não acerte, esse
mesmo elemento volta a procurar outro número até acertar passando o testemunho. Ganha a Patrulha que preencher primeiro
cartão, com maior número de artigos e princípios corretos.

• Baden-Powell, Escutismo para rapazes;
• Mário Sica, O Rasto do Fundador;
• Baden-Powell, Auxiliar do Chefe Escuta;
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• Meditação Escutista sobre o Evangelho de Pe. Sévin;
• Gaston Courtois, A Arte de Ser Chefe;
• CNE – SNP, Manual do Dirigente.

Eu Prometo… Prometes O QUÊ?
A Promessa é um marco importantíssimo na vida escutista de qualquer
Explorador/Moço, mas receber um
lenço verde é muito mais do que um
conjunto de simbolismos. Sim, é muito mais! Mas é por aqui, pelos símbolos, que podemos começar a tocar
aquilo que é importante. Muitos Exploradores precisam de materializar
e decompor os significados para verdadeiramente entenderem.
A Promessa é um momento de
decisão pessoal – «Chefe, estou preparado e quero fazer a Promessa» –
Isto chega? É um querer consciente?
É preciso trabalhar este entendimento das dimensões da Promessa,
é preciso desmembrar cada pedaço
e simultaneamente perceber as ligações. Bem, talvez seja pedir muito
aos nossos Exploradores. Temos o
dever de pedir isto e muito mais! Já
dizia Baden-Powell: «Vês, portanto,
que o Escutismo não é apenas divertimento mas exige muito de ti, e eu
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sei que posso confiar em que farás
tudo quanto puderes para cumprires
a Promessa.». Nós Dirigentes temos
um papel importante, não central,
mas determinante, para promover
momentos que os ajudem a descobrir a essência deste compromisso.
Proporcionem momentos de conhecimento, reflexão e interiorização
através do jogo escutista, de forma
lúdica e dinâmica.
O Explorador já descobriu o que
é isto da Promessa, decidiu assumir
este compromisso, mas precisamos
de reforçar esta intenção, dar-lhe
destaque e valor. Como é que o podemos fazer? A Vigília de Oração é
um momento de preparação para a
Promessa, um tempo de reflexão sobre o assumir dos valores. A Vigília
permite-nos dar asas à imaginação,
criar dinâmicas diferentes embebidas no imaginário do ano. Um momento de oração “divertido”, onde
cada Explorador tem de ter um pa-

pel ativo. Assim como nos lembra o
Papa Francisco, quando se dirige aos
Escuteiros Europeus, por ocasião do
4.º encontro internacional – Eurojamboree – «vós sois os verdadeiros
protagonistas deste mundo e não somente espectadores».

Cátia Zeferino

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt
Fotos: Ricardo Perna e Gonçalo Vieira

Gincana dos valores
Material
• objetos para gincana;
• placares;
• canetas;
• papel.
Descrição
Montar uma gincana com sete espaços diferentes. Em
cada espaço está uma caneta e um placar dividido em três
partes. Na 1.ª parte está já colocada uma frase da Promessa;
na 2.ª, uma folha em branco; na 3.ª está um espaço vazio.
Os elementos percorrem as tarefas da gincana, individualmente e à vez; ao chegarem a um dos quadros escrevem, na folha, palavras soltas ou pequenas frases que refiram os valores contidos naquela parte da Promessa. Depois
de percorridos todos os espaços, recebem sete cartões com
os valores, que devem colocar na 3.ª parte do cartaz.

Desenhar

O Lenço
Material
• lenço verde;
• distintivo regional;
• agulha e linha.
Descrição
Num momento descontraído, no dia anterior à Promessa
ou no próprio dia, os Aspirantes e Noviços são convidados a
preparar o seu Lenço para a Promessa. Cosem o distintivo de
região no seu lenço e dobram-no (é uma boa oportunidade
para aprenderem). Se não tiverem anilha, é um bom momento para a fazerem. O ideal será realizar esta dinâmica num
espaço próximo do local da Promessa, para estabelecer relação e criar um envolvimento emocional. Durante a atividade,
o Dirigente pode ir colocando questões e respondendo a
dúvidas, criando um momento de partilha.

Semáforo do Compromisso

Material
• cartões com partes da Promessa;
• cartões com valores;
• papel;
• canetas.
Descrição
Existem dois conjuntos de sete cartões em cores diferentes, um com a Promessa dividida em partes, o outro com os
valores associados a cada uma dessas partes. Os cartões
estão escondidos numa determinada área, existindo pistas
para os descobrirem. Depois de os encontrarem devem fazer corresponder os cartões das duas cores, associando os
valores à parte correspondente da Promessa. Posteriormente, fazem um desenho onde representem o significado da
Promessa para si próprios. Estes desenhos podem ser projetados na Vigília de Oração.

Material
• papel colorido;
• semáforo;
• canetas.
Descrição
Cada elemento reflete no compromisso da Promessa e escreve em cada papel algo sobre si, relacionado com este compromisso: verde – coisas que faz bem; amarelo – coisas que consegue, mas tem de melhorar; vermelho – coisas que não consegue,
mas que quer conseguir. Na Vigília pode existir um semáforo e
cada elemento é convidado a colocar em cada cor uma das
coisas que escreveu, assumindo o compromisso de ajudar os
outros naquilo que é capaz, e a superar-se, solicitando o apoio
dos outros, quando necessário. É um momento simbólico do
compromisso de cada um.

• Baden-Powell, Escutismo para rapazes;
• Baden-Powell, Auxiliar do Chefe Escuta;
• SNP, Manual do Dirigente
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• Assistência Nacional, Celebrações do CNE
• www.inkwebane.cne-escutismo.pt
• www.recursospedagogicos.cne-escutismo.pt

É sempre hora de rezar!
A Oração do Escuta foi criada a partir
de um texto de Santo Inácio de Loiola,
fundador da Companhia de Jesus, e foi
adaptada ao Escutismo católico pelo
Pe. Jacques Sevin, jesuíta francês, fundador da associação Scouts de France.
É utilizada como a Oração do Escuteiro em várias associações escutistas de
todo o mundo.
Para B-P a oração, na generalidade,
enquanto prática religiosa de uma fé,
indispensável à dimensão espiritual e
religiosa do ser humano, e expressão
da relação pessoal com Deus, faz parte
integrante de toda a atividade escutista, assim como de toda a vida.
Todos nós sabemos que o Explorador já sabe a Oração do Escuta de cor,
no entanto B-P pede-nos para que ela
brote do coração. E é aqui que nós,
Dirigentes, devemos intervir. Façamos
tudo para descodificar, para desmitificar, para ajudar a traduzir tudo aquilo
que Deus nos quer transmitir através
da Oração do Escuta.
A Oração do Escuta sintetiza dois aspetos essênciais da vida cristã, o Amor
a Deus e o Amor ao próximo.
É constituída por sete preces. Na oração, o escuteiro dirige-se diretamente a
Cristo, num diálogo fraterno e respei
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A Oração do Escuta foi criada a partir
de um texto de Santo Inácio de Loiola,
fundador da Companhia de Jesus, e foi
adaptada ao Escutismo católico pelo
Pe. Jacques Sevin, jesuíta francês, fundador da associação Scouts de France.
É utilizada como a Oração do Escuteiro em várias associações escutistas de
todo o mundo.
Para B-P a oração, na generalidade,
enquanto prática religiosa de uma fé,
indispensável à dimensão espiritual e
religiosa do ser humano, e expressão
da relação pessoal com Deus, faz parte
integrante de toda a atividade escutista, assim como de toda a vida.
Todos nós sabemos que o Explorador já sabe a Oração do Escuta de cor,
no entanto B-P pede-nos para que ela
brote do coração. E é aqui que nós,
Dirigentes, devemos intervir. Façamos
tudo para descodificar, para desmitificar, para ajudar a traduzir tudo aquilo
que Deus nos quer transmitir através
da Oração do Escuta.
A Oração do Escuta sintetiza dois aspetos essênciais da vida cristã, o Amor
a Deus e o Amor ao próximo.
É constituída por sete preces. Na oração, o escuteiro dirige-se diretamente
a Cristo, num diálogo fraterno e respei-

toso, abrindo o coração para O escutar
(«Senhor Jesus…»). A prece que faz é um
pedido de sabedoria. O escuteiro não
pede uma oração direta de transformação fácil e automática, pede que lhe seja
ensinado como proceder, ele próprio, a
essa transformação («Ensinai-me…»), caracterizada pela GENEROSIDADE, dando para satisfazer o próximo («… a ser
generoso…»), pelo SERVIÇO A DEUS,
implicando viver os valores do Evangelho («… a servir-Vos como Vós o mereceis…»), pelo SERVIÇO AOS OUTROS,
como opção de vida e não quando dá
jeito («… a dar-me sem medida…»), pela
PERSEVERANÇA, não desanimando nas
contrariedades e nas dificuldades («…
a combater sem cuidar das feridas…»),
pelo ESFORÇO, com empenho («… a trabalhar sem procurar descanso…»), pela
CAPACIDADE DE ENTREGA, servindo o
outro, de uma forma humilde, dedicada
e confiada («… a gastar-me sem esperar
outra recompensa…»), pela FÉ, através
da relação pessoal com Deus, cumprindo a Sua vontade («… senão saber que
faço a Vossa vontade santa. Amen»).
Marco Basílio

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Exploradores e
Moços

Jogo das Letras
Material
• Cartões com todas as letras constituintes da Oração do
Escuta;
• cronómetro (limite de tempo: 5 minutos).
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento/
/jogo interpatrulhas. O jogo deve ser realizado em patrulha
e consiste em contabilizar o tempo em que a patrulha demora a formar a Oração de Escuta. Ganha a patrulha mais
rápida.

Partilha da Oração
Material
• 7 cartões com os momentos constituintes Oração do
Escuta;
• vários cartões vermelhos e verdes.
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento
de uma atividade de patrulha. Por exemplo, um momento
de oração. Consiste em cada elemento da patrulha, depois
de ter aleatoriamente selecionado a cor verde/vermelha e
um determinado momento constituinte da Oração, partilhar
perante a sua patrulha um momento em que conseguiu /não
conseguiu cumprir aquela parte da Oração.

Homógrafo dos Valores
Material
• 7 cartões com os valores associados à Oração do Escuta;
• 1 cartão com a inscrição «Oração do Escuta»;
• 2 pares de bandeiras de homógrafo;
• canetas;
• cronómetro (limite de tempo: 30 minutos).
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento do dia de uma atividade. O jogo deve ser realizado em
patrulha e consiste em contabilizar o tempo que a patrulha
demora a transmitir, através do código homógrafo, a um dos
elementos de patrulha, os 7 valores associados à Oração do
Escuta, seguido da transmissão das palavras «Oração do Escuta», em sentido oposto. Ganha a patrulha mais rápida.

Oração em estafeta
Material
• 7 cartões com os momentos constituintes da Oração do
Escuta em código numérico;
• papel;
• canetas;
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento de
uma atividade interpatrulhas. Num percurso fechado, tipo estafeta, estarão localizados, igualmente espaçados entre si, todos
os elementos da patrulha, de forma que a última estafeta terminará no elemento que começou. Consiste em cada elemento
da patrulha ter de decifrar um momento constituinte da Oração
em código numérico e levar ao próximo outro cartão, com outro
momento, para ser decifrado. Quando terminarem a estafeta, a
patrulha terá de escrever, também em código numérico, a resolução do enigma. Ganha a patrulha mais rápida.

• O Rasto do Fundador, Mário Sica
• O Escutismo, Pe. Jacques Sevin, Edições
Paulinas
• Escutismo e Desenvolvimento Espiritual, CNE
• Celebrações do CNE, CNE, Assistência Nacional;
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• Padre Ângelo Ferreira Pinto, Pista Sacerdotal no
Escutismo, Região do Porto do CNE
• Manual do Dirigente, CNE, Secretaria Nacional
Pedagógica
• Jogos para Exploradores, Edições CNE

Chefe, queremos ir à lua!
E se um certo dia, na feira de projetos, uma Patrulha apresentasse o
projeto «LUA, A UM PEQUENO PASSO DA NOSSA BASE». Qual seria a tua
reação? Vestirias logo o fato de astronauta e embarcarias na aventura, ou
“puxarias” os teus Exploradores para
terra dizendo que é um imaginário
inexequível?
O imaginário é uma das melhores formas de inclusão e de vivência
de uma atividade ou aventura. Não é
“obstinação”, mas a base de toda uma
vivência escutista, a alma do próprio
Escutismo, o que tem um papel fundamental no êxito de uma atividade
ou aventura, é ele que motiva e faz
sonhar.
Evidentemente que a escolha do
imaginário é essencial e de grande importância, não só pelo potencial que
pode ser explorado a partir dele, mas
porque também deve estar em sintonia
com objetivos que se pretendem para
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a atividade ou aventura. É aqui que o
Dirigente tem um papel importante, ao
saber enquadrar o imaginário com os
objetivos da atividade ou aventura.
O imaginário é uma componente
importante nas atividades, para que os
conteúdos e os momentos sejam sentidos de uma forma intensa e profunda. Desenvolve a capacidade mental
de cada um, em especial dos jovens
Exploradores. Os imaginários devem
estar enquadrados, se exequível, com
a mística e simbologia da secção, e,
se possível, desenvolver a sua própria
mística e simbologia, podendo assim
ganhar forma e alento.
O imaginário da expedição propõe
que o Explorador parta à descoberta do desconhecido. A “descoberta
do desconhecido” tem como grande
objetivo proporcionar uma descoberta
de si próprio e dos outros no “caminho
a percorrer”, conduzindo à descoberta
do amor de Deus.

Em qualquer atividade ou aventura
isto é aplicável, promovido e incentivado pelo Dirigente, de modo que cada
Explorador cresça “um pouco mais”,
pelas oportunidades educativas criadas a partir dos seus sonhos e ideias.
É esta a magia dos imaginários.
Chefe, queremos ir à lua! Sim meu
astronauta, faz a contagem decrescente e vamos lá, 10, 9, 8…

Marco Barros

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Exploradores e
Moços

Desenvolvimento
de imaginários
Material
• Papel cenário;
• um imaginário.
Tempo
30 a 40 minutos
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento.
O jogo pode ser realizado em Patrulha ou em Expedição. O
Dirigente expõe e lê um imaginário e, no final, pede uma nova
versão a cada Patrulha, dando 10 minutos. No fim do tempo
dá uma nova tarefa à Patrulha, pede que esta associe cinco
símbolos ao imaginário, dando mais 10 minutos. No final,
cada Patrulha apresenta a sua versão, em plenário. Excelente
exercício para praticar e desenvolver as ideias em Patrulha.

Vivência de imaginários
Material
• Papel cenário;
• imaginário “Abelha Maia”.
Tempo
20 a 30 minutos
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento.
O jogo pode ser realizado em Patrulha ou em grupo.
O Dirigente lê e expõe o imaginário da Abelha Maia, e no
final pede que cada Patrulha viva ao máximo esse imaginário nos próximos 15 minutos, desde “andar” a voar, falar em
“bzzzz”, procurar pólen, tratar das abelhinhas e os zangões
proteger a rainha. Excelente exercício para exercer e difundir
as imaginações e fantasias em Patrulha.

Criação de imaginários

Mímica
Material
• Cronómetro;
• cartões individuais com títulos de filmes, séries, desenhos animados…
Tempo
15 a 25 minutos
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento.
O jogo deve ser realizado em Patrulha e consiste na divisão das
Patrulhas a meio, na qual uma metade da Patrulha tenta através de
mímica comunicar com outra metade, de modo a esta adivinhar
qual o filme, série ou desenhos animados atribuído nos seus cartões. Cada um terá dois minutos para realizar a tarefa. Excelente
exercício para praticar a imaginação e linguagem gestual.

Material
• Papel de cenário;
• parábola “o bom pastor”.
Tempo
30 a 40 minutos
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a qualquer momento.
O jogo pode ser realizado em Patrulha ou em Expedição.
O Dirigente lê a parábola do “bom pastor” e no final pede
a cada Patrulha que crie, em 20 minutos, um imaginário e
desenvolva dois símbolos, tendo como base a parábola lida.
No final, cada Patrulha apresenta a sua versão, em plenário.
Resta-me aguardar para que um dia haja uma Expedição “à
procura da ovelha perdida”.

• Escutismo para rapazes, de Baden-Powell;
• Auxiliar do Chefe Escuta, de Baden-Powell;
• Manual do Dirigente de CNE, Secretaria Nacional Pedagógica;
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• Manual dos Imaginários – Memórias de uma Vara-Guia de CNE, Secretaria Nacional Pedagógica

São Tiago (Maior) Patrono dos Exploradores
Vamos conhecer, um pouco, a vida
do patrono dos Exploradores/Moços!
A figura dos patronos surge no Escutismo para estimular ainda mais a vivência das místicas e dos imaginários
em cada uma das diferentes secções.
Os patronos são escolhidos de entre os santos ou beatos da Igreja que
pelo seu exemplo de vida e pela vivência dos valores, associados e transmitidos, através da mística e do imaginário a uma determinada secção, os
transformam nos verdadeiros exemplos a seguir para essa mesma secção.
Para a II Secção foi escolhido, como
patrono dos Exploradores/Moços, o
Apóstolo São Tiago (Maior).
Tal como os Exploradores, também
ele partiu à aventura e à descoberta
de novos mundos para partilhar com
outros povos o tesouro da fé, isto é,
para evangelizar, para levar aos outros
a palavra de Deus.
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Mesmo sem saber as dificuldades
que iria encontrar, São Tiago aceitou
o desafio lançado por Jesus e partiu
para ensinar aos outros o caminho
para a Terra Prometida, o caminho
para Deus. Aceitou ainda o desafio de
partilhar, com outros povos, o tesouro
da fé – O Caminho para a Felicidade.
Guiado pela “estrela” da fé que o
animava, e fortalecido pelo desejo insaciável de a dar a conhecer, São Tiago fez-se ao caminho e veio então até
à Península Ibérica, para evangelizar.
É desta forma que a II Secção aceita,
reconhece e se revê no seu patrono!
Os Exploradores/Moços deverão
estar sempre dispostos a aceitar os
desafios que lhes são propostos e
partir à aventura, praticando sempre
o bem mesmo sem saber as dificuldades que poderão encontrar, tal como
fez São Tiago.
Os Exploradores/Moços vão desco-

brindo que Deus está cada vez mais
presente nas suas vidas.
Devem ser, assim, convidados a partir à descoberta de novos mundos;
à descoberta da Terra Prometida.
Boa caça!

Rui Teixeira Pinto | Lobo Astuto

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt
Fotos: Rui Teixeira Pinto

História
e vida de São Tiago
Material
• cartolina:
• lápis, borracha, caneta, marcadores.
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento/
/jogo.
O jogo deve ser realizado em Patrulha e consiste em representar através de uma banda desenhada as principais passagens/momentos da vida de São Tiago.
Vence a Patrulha que, num período de tempo (30 minutos),
consiga representar de forma mais completa a história e a
vida de São Tiago, ficando esta exposta na Expedição.

As dificuldades do caminho
Material
• sinais de pista (setas amarelas e vieiras); mensagens, em
código, com momentos da vida de São Tiago, canetas, corda,
paus/varas.
Descrição
O jogo deve ser realizado em Patrulha e consiste em percorrer um caminho, previamente definido (marcação com
setas e vieiras), onde existem mensagens em código, escondidas, que as Patrulhas terão de descobrir e decifrar sobre a
vida de São Tiago. Depois de decifrada uma das mensagens,
as Patrulhas são desafiadas a deslocarem-se até à próxima
mensagem escondida com os pés atados, a rastejar, a saltar,
a saltar só com um pé…
Vence a Patrulha que percorra o caminho e decifre todas as
mensagens no menor tempo.

Puzzle

Criação de imaginários

Material
• imagem de São Tiago (puzzle com 50 peças).
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento/jogo.
Cada Patrulha terá de completar o puzzle no menor
tempo possível.
Vence a Patrulha que terminar no menor tempo.

Material
• cartões de jogo (sopa de letras);
• canetas.
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento/
/jogo.
Cada Patrulha terá de encontrar as palavras associadas à vida
e aos valores praticados por São Tiago na sopa de letras: “Santo”,
“Patrono”, “Fé”, “Coragem”, “Deus”, “Partilha”, “Amizade”, “Força”,
“Curiosidade”, “Desafio”.
Vence a Patrulha que terminar no menor tempo.

•
•
•
•
•
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CNE - Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE
Faria, Manuel, Jogos para Exploradores, Edições CNE
Baden-Powell, Escutismo para Rapazes, Edições CNE
CNE, http://www.recursospedagogicos.cne-escutismo.pt
CNE, http://www.cne-escutismo.pt

Foto: António Rendeiro

O “meu” grande explorador é…
Os Exploradores são chamados a seguir o modelo de algumas figuras bíblicas, santos e exemplos de vida. O patrono da expedição é São Tiago Maior.
Além do patrono de secção, existem os
modelos de vida de algumas figuras da
Igreja Católica, que encarnaram na sua
vida aspetos essenciais da mística e do
imaginário de um Explorador.
São eles Abraão, Moisés, David, Santo António e Santa Isabel de Portugal.
Abraão é considerado nosso “pai”
da fé, pelo qual os Exploradores são
convidados a fazer caminho, no acolhimento da Aliança e da vontade de
Deus. Moisés conduziu o povo hebreu
à Terra Prometida. Com ele, os Exploradores aceitam pôr-se a caminho,
certos de que Deus cumpre sempre as
suas promessas. David, que foi considerado o Rei ideal de Israel, incentiva
os Exploradores a descobrirem que
são parte de um povo, que reconhece
Deus como único Senhor. Santo António, depois de um longo caminho, descobriu o seu invulgar dom de pregar.
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Como ele, os Exploradores procuram
encontrar a sua vocação. A rainha Santa Isabel apoiou sempre as iniciativas
de ajuda aos mais necessitados e, assim, os Exploradores descobrem que o
caminho em direção à Terra Prometida
se encontra mais facilmente quando se
faz o bem aos outros.
Como grandes figuras são propostos
Fernão de Magalhães, Ernest Shackleton, Neil Armstrong, Gago Coutinho,
Sacadura Cabral, Jacques Cousteau,
Dian Fossey, Infante D. Henrique e Rosie Stanset. Todos eles foram grandes
exploradores.
Todos eles têm como finalidade estimular os Exploradores para um comportamento ativo na descoberta do
desconhecido. Sabemos que nenhum
adolescente cresce sem ter o seu “herói”, “ídolo” ou “protagonista” favorito. Aliás, é nesta fase que eles desenvolvem mais essa atração e fascínio.
Assim, cabe-nos a nós como educadores
apresenta-lhes esses grandes exploradores, como alternativa aos heróis de TV,

cinema e música. Os grandes exploradores podem ser vividos numa reunião,
aventura ou mesmo ser modelo anual
da Expedição/Flotilha, tendo o Dirigente
um papel ativo na promoção dos mesmos, para que um dia algum explorador
diga: O “meu” grande explorador é… e
eu quero ser como ele!

Marco Barros

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt
Fotos: Expedição do Agrup. 5 de Ronfe

Quem é quem

Quem fez o quê?

Material
• cartões A5 com as figuras do patrono, modelos de vida e
grandes figuras.
Tempo:
30 a 40 minutos
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento.
O jogo pode ser realizado em Patrulha ou Expedição. O Dirigente expõe aleatoriamente um cartão das figuras. O cartão
não deve ter nomes. A primeira Patrulha que adivinhe o nome
do grande explorador ganha três pontos. Jogar até terminar
os cartões. Ganha quem juntar mais pontos.

Material
• cartões A5 com as figuras do patrono, modelos de vida e
grandes figuras;
• cartões A5 com feitos/ações/atividades do patrono, modelos de vida e grandes figuras.
Tempo:
20 a 30 minutos
Descrição:
O jogo pode ser realizado em Patrulha ou Expedição.
O Dirigente expõe todos os cartões das figuras num placar. De
seguida, mostra um dos cartões dos feitos/ações/ atividades.
Os cartões não devem referências ao patrono, modelos de
vida ou grandes figuras. A primeira patrulha que associar os
feitos/ações/atividades ao nome do patrono, modelos de vida
e grandes figuras ganha cinco pontos. Jogar até terminar os
cartões. Ganha quem juntar mais pontos.

Peça de teatro
“ o meu grande explorador”

Um hino ao meu “herói”

Material
• pesquisa bibliográfica sobre o patrono, modelos de vida
e grandes figuras.
Tempo:
1 a 3 semanas
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar, contudo
deve ser preparada para festas de campo ou fogos de conselho.
Com a ajuda do Dirigente, as Patrulhas realizam uma pesquisa bibliografia sobre o grande explorador escolhido.
A ideia é estudar um feito/ação/história do mesmo. Depois
de escolhido o conteúdo, a Patrulha deve desenvolver um
pequeno texto teatral e ensaiar a peça. Efetuar um cenário,
preparar as roupas e o texto… e está tudo pronto para ser
apresentada a peça ao público.

Material
• pesquisa bibliográfica sobre o patrono, modelos de vida e
grandes figuras.
Tempo:
1 a 3 semanas
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar, contudo
deve ser preparada para festas de campo ou fogos de conselho.
Com a ajuda do Dirigente, a Patrulha realiza uma pesquisa bibliografia sobre o grande explorador escolhido. A ideia é estudar
um feito/ação/história do mesmo. Depois de escolhido o conteúdo, desenvolver pequenas quadras sobre o mesmo e adaptar a
uma música conhecida. Se algum Explorador souber dar uns acordes na guitarra, melhor ainda, é só fazer a festa.

• BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• http://www.cne-escutismo.pt/ExploradoresMoços/Base/tabid/139/Default.aspx.
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Vejo tudo verde… Dar sentido!
Os símbolos, tal como o nome indica, dão significado – ajudam a transmitir o ideal presente no imaginário e na
mística.
A vivência escutista baseia-se num
ambiente simbólico forte que lhe dá
enquadramento, coerência e consistência, permitindo a transmissão de
valores.
Numa primeira abordagem aos símbolos da II Secção, de uma forma muito primária, vemos que a flor de lis e
a estrela são exemplos de orientação
para aquele que parte à descoberta, e
a vara, o chapéu e o cantil são elementos essenciais para essa expedição.
Este é o primeiro passo na descoberta
da identidade do Explorador – aquele
que parte à descoberta do desconhecido – e está ao alcance de todos.
Mas é suficiente? Ficamos por aqui?
É um bom início, mas não chega! Devemos ser mais exigentes: aproveitar o
impacto da representação simbólica
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– que tão bem entendem as crianças/
/jovens nesta faixa etária – e ir mais longe, refletir no sentido que fazem para
cada um e deixar que os símbolos se
tornem parte do Explorador.
Todo este simbolismo pode e deve
ser reforçado através de alguns cerimoniais que ajudam a dar sentido a
momentos marcantes na vida do Explorador, da secção, do agrupamento.
Podemos iniciar o ano com um cerimonial de passagem de secção, dando
destaque a cada um como parte de
um todo, envolvendo o agrupamento
numa dinâmica acolhedora e aliciante.
A Cerimónia das Promessas deve
também ser destacada, como já referido num artigo anterior, tal como
a Vigília que a antecede. Mas existem
mais momentos que podemos assinalar, valorizando-os, tais como a abertura e bênção do Fogo de Conselho,
a investidura de cargos e de totens,
entrega de insígnias e outras ocasiões

que sejam importantes no contexto
real da Expedição. Mas não é fazer
por fazer, deve existir uma verdadeira intenção pedagógica, valorizada
através do papel ativo dos seus “protagonistas”, respeitando os valores escutistas.
Ver tudo verde é limitar horizontes!
Mas o verde é uma referência a não esquecer – com significado.
Vamos dar sentido!

Cátia Zeferino

Equipa Nacional dos Exploradores e Moços
Email: exploradores.mocos@cne-escutismo.pt
Fotos: Vitor Coelho

Caça aos símbolos
Material
• 5 placas de cartão grosso ou madeira (40 cm x 60 cm);
• frases com significado dos símbolos (várias frases para
cada símbolo);
• canetas;
• imagens dos símbolos;
• revistas velhas, pedaços de papel colorido, pedaços de
tecido ou feltro;
• cola branca e pincel;
• post-its.
Descrição:
Fazer um pequeno jogo com cinco postos rotativos,
um para cada símbolo. Em cada posto existem diversas
frases com os significados dos símbolos. Cada Patrulha
começa o jogo num posto diferente. A primeira Patrulha
a chegar a um posto tem como primeiro desafio desenhar o símbolo do posto numa placa de cartão/madeira
e escrever o nome. Em seguida deve selecionar as frases
que correspondem ao respetivo símbolo e escolhe uma
para colar por baixo do desenho do símbolo. Nos postos
seguintes tem de decorar uma parte do símbolo, já desenhado por outra Patrulha, colando pedaços de papel
de revista/tecido e de selecionar as frases associadas ao
símbolo, colando sempre uma. A última Patrulha a passar
no posto deve colar as frases restantes. No fim do jogo
devem passar cola branca para dar mais resistência e levar as placas para colocar na Base. Como reflexão final,
cada elemento escolhe o símbolo com o qual se identifica mais, escrevendo o porquê num post-it, que coloca
junto ao símbolo.

A tua Vara
Material
• vara individual;
• pirogravador.
Descrição:
Esta dinâmica é ideal para trabalhar com os elementos durante o “apelo”, na adesão formal à secção.
Os “futuros” Exploradores devem arranjar a sua vara pessoal
e completá-la ao longo do seu percurso na secção, fazendo
dela uma verdadeira “obra de arte”. Criar um momento, na
Base, para iniciar o embelezamento da vara individual, tendo à
disposição diversos materiais e o pirogravador para marcarem
os dados mais importantes e fazerem pequenas decorações.
Incentivar os Exploradores a registarem nesta vara todo o percurso que forem fazendo no seu progresso pessoal.

Os cinco +
Material
• papel de cenário;
• marcadores.
Descrição:
Esta dinâmica é ideal para trabalhar com os elementos durante o “apelo”, na adesão formal à secção.
São afixados papéis de cenário, em locais distintos, cada
um com o nome de um dos símbolos. Os Exploradores devem passar por todos e escrever pequenas frases ou palavras
sobre o que o respetivo objeto lhes faz lembrar (estando relacionado com o Escutismo ou não), não podendo repetir o que
está escrito. Posteriormente, vão investigar o que significam os
objetos na simbologia da secção. Escrevem um resumo para
cada símbolo no respetivo papel de cenário. No final, podem
debater tudo o que foi escrito.

• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, (p. 85-89, 99-107,
288), Edições CNE.
• CNE – Assistência Nacional, Celebrações do CNE, Edições CNE.
• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Mística e Simbologia, (p. 22-32), Edições CNE
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O Acampamento
A vida ao ar livre pode ser vivida de
muitas formas mas, para os Exploradores, o acampamento é o momento
mais importante de qualquer atividade
escutista. Este é o culminar de um trabalho que começa na Base e se experiencia na própria natureza. B-P escreveu na segunda palestra de Bivaque
que «a parte mais agradável da vida
do Explorador é o acampar». De facto,
o Método Escutista não faz sentido
sem a vida ao ar livre e esta não faz
sentido sem o acampamento.
Normalmente, os escuteiros acampam entre três e seis vezes por ano, tentando acumular pelo menos 15 noites
de campo. Dependendo da estação, os
acampamentos podem durar de dois a
cinco dias, salvo o acampamento que finaliza um ano de atividades e que pode
durar cerca de dez dias.
Um acampamento não é uma versão
estendida das reuniões de Patrulha, mas
também não deve ser sobrecarregado
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com atividades. Deve ter oportunidades para a calma e para contacto com
a natureza, tempo para a observação,
para os raides e jogos, para o repouso,
para refletir e mesmo relaxar após uma
grande competição. É uma oportunidade de viver e sentir a natureza. De
«desenvolver a compreensão de Deus
Criador e incutir o sentido da beleza da
Natureza», tal como escrevera B-P.
Os acampamentos de Patrulha, geralmente mais curtos, dois a três dias,
e em qualquer altura do ano, têm
como objetivo preparar a Patrulha para
os acampamentos mais alargados.
O acampamento deve sempre ser
organizado e preparado pelas Patrulhas e cada uma delas deve ter o seu
espaço.
A vida ao ar livre tem um impacto tão educativo sobre os jovens que
nada pode substituir a experiência
dos acampamentos escutistas. Neles,
os escuteiros têm a possibilidade de

redescobrir os ritmos naturais; usar os
sentidos e desenvolver a sua imaginação; perder o medo do desconhecido,
descobrir a importância da solidariedade e do trabalho em Patrulha num
ambiente com recursos limitados.
Nada substitui uma noite sob as estrelas, o estar ao redor da fogueira,
o canto dos pássaros ao romper da manhã, a observação da vida selvagem,
a sensação de dormir num tenda a ouvir o som do vento na floresta.

Vitor Coelho

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Vitor Coelho

Raide de

Fazer para a Patrulha uma

Observação e Orientação

refeição de cozinha selvagem

Material
• carta topográfica;
• bússola;
• lista de plantas, aves e outros animais existentes naquela
região;
• máquina fotográfica/telemóvel com câmara.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento
do acampamento, basta organizar um trilho ou um percurso e
solicitar às Patrulhas que façam a leitura da carta, a orientem e
sigam o trilho com o objetivo de identificarem e fotografarem
o maior número de espécies que encontrarem.

Material
• fogueira/brasas;
• ingredientes para cada Patrulha.
Tempo:
20 a 30 minutos
Descrição:
Uma ótima dinâmica para se fazer com os Exploradores
num acampamento é cada Patrulha ter de fazer a sua própria
refeição com a técnica de cozinha selvagem, em que cada
Patrulha tem a sua própria fogueira, os seus próprios ingredientes e o tempo necessário para tratar da sua fogueira e
cozinhar a sua refeição, tendo sempre em conta todas as medidas de segurança, quer com os jovens, quer com a floresta.

Moldes de
pegadas com gesso
Material
• gesso em pó;
• água;
• caneca ou chávena.
Descrição:
Faz-se, em volta da pegada, uma vedação de lama. Deita-se água numa caneca, ou numa chávena, acrescenta-se lentamente gesso em pó, agitando sempre até que se obtenha
uma pasta espessa – em condições de correr. Depois despeja-se na pegada. Quando estiver tudo quase seco, risca-se
nela a data e local onde foi encontrada, etc. Quando secar
completamente, retira-se escavando com cuidado e depois
lava-se.

Exploração noturna
Material
• apitos (vários de sons diferentes);
• lanternas com cores de luz diferentes.
Descrição:
Num descampado e à noite, este é um jogo interpatrulha que
consiste em uma Patrulha descobrir onde estão escondidos os
outros elementos das restantes Patrulhas no menor tempo possível.
Regras: quem tem o apito ou a lanterna terá de apitar ou acender a luz de forma pisca-pisca (uma única vez) a cada 20 segundos. Quem tem o apito ou a lanterna não se poderá movimentar.
A Patrulha que vai em busca das outras Patrulhas não pode
falar nunca, nem entre eles nem com ninguém. Quando o
guia de Patrulha achar que termina o jogo, são contados os
elementos que conseguiram descobrir.
Pode acrescentar-se a regra de que cada procura apenas
poderia durar cinco minutos por Patrulha.

• BADEN-POWELL, Escutismo para rapazes, Edições CNE.
• BADEN-POWEL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
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O Templo da Natureza
No seguimento do artigo anterior que
nos falava do acampamento, nunca é
demais reforçar a importância da vida ao
ar livre, usufruindo da Natureza, «como
espaço de desenvolvimento de instintos, capacidades e da consciência crítica». O adolescente, tal como todos nós,
é chamado a crescer sentindo-se parte
integrante da Natureza. E isso só pode
acontecer se ele próprio se sentir criação
de Deus, tal como a sua irmã Natureza.
«Vivê-la como espaço de contemplação
e de deslumbramento, como montra
privilegiada para vivenciar Deus», fá-lo
perceber «o campo mais limpo e claro da Criação». Segundo o próprio B-P,
«o estudo da Natureza mostrar-nos-á as
coisas maravilhosas e belas de que Deus
encheu o Mundo para nosso deleite».
Por outro lado, o universo da vida ao
ar livre é parte integrante da vida de Jesus de Nazaré. «Através do seu próprio
testemunho de contacto abundante, frequente e diversificado com a Natureza,
Jesus ensina como tudo pode ser usado
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para aproximar o Homem de Deus.»¹ Ser
escuteiro, hoje, é aceitar a proposta de
seguir a pista que a Natureza oferece,
com vista a descobrir Deus.
As atividades ao ar livre são uma excelente oportunidade para que os Exploradores se sintam mais perto de Deus. Por
essa razão, elas devem estar presentes
na Aventura. Desta forma, a Equipa de
Animação, da qual fazes parte, deve estar
atenta, nas atividades, a pormenores que,
às vezes, se tornam “pormaiores”: «A flor
que nasceu no meio das pedras ou aquele pinheiro que teimou em crescer em
cima de uma rocha, um céu estrelado ou
um pôr do sol na praia, o regato que canta
por entre as pedras ou o Sol que desponta no alto da montanha, o Sol depois de
uma grande chuvada, o pássaro que canta empoleirado numa árvore ou o esquilo
que salta de ramo em ramo.»
Não esquecer de louvar e dar graças
a Deus no início de um jogo, na abertura e encerramento de um acampamento, às refeições, no fogo de conse-

lho torna os momentos especiais. «Um
ambiente especial leva a uma oração
especial.» Por outro lado, não te esqueças de que a linguagem da Natureza
também pode ajudar os Exploradores
a compreender o ciclo litúrgico e a
própria vivência cristã.
¹ in Escutismo e Ar livre, Pe. Rui Silva, Goodyear n.º 3 – março/abril, CNE, Equipa Nacional dos Adultos, p. 4/5

Marco Basílio

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos:

Corrida às Plantas
Observar Deus em ti!
Material
• cronómetro (30 minutos);
• máquina fotográfica.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer momento/
/jogo interpatrulhas ou mesmo no final do dia, em fogo de
conselho, mesmo que lançada na oração da manhã. A Equipa
de Animação, em conselho de guias, deve pedir aos Exploradores/Patrulha que cada um deles escolha um ou dois elementos da Natureza que tenha observado e depois partilhe
de que forma viu Deus naqueles elementos. Seguidamente,
cada um deverá associar esse(s) elemento(s) a si próprio, ou
seja, associá-lo a uma das suas características.

Operação Rio

Material
• cronómetro (30 minutos/1 hora);
• máquina fotográfica;
• bicicleta(s).
Descrição:
«O guia envia os escuteiros da Patrulha, em bicicleta ou a
pé, na direção que quiserem, em busca de um exemplar de
uma planta que lhes indica: um raminho de teixo, um rebento de azevinho, uma placa da casca de castanheiro-da-índia,
uma rosa brava, ou coisa semelhante, que os obrigue a recorrer aos seus conhecimentos das plantas, a lembrarem-se do
local onde viram aquela que se trata e a dirigirem-se para lá e
a voltarem sem demora.»

Oração Natureza

Material
• transportes;
• sacos para o lixo;
• rede(s);
• material de higiene (luvas, produtos de limpeza, etc.).
Descrição:
Pode ser a atividade ideal para a Patrulha conceber. A Patrulha deve escolher um rio local. Com a ajuda da Equipa
de Animação, discuta-se o projeto com os proprietários das
terras ao longo do rio, ou de um troço principal do rio, e
também com os responsáveis da autarquia local.
Se necessário, pedir a um perito para falar à Patrulha sobre
ecologia. Publicitem-no e avaliem-no!
Um dos objetivos finais: Estabelecer um trilho de descoberta da natureza ao longo do rio.

•
•
•
•
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(Palestra de Bivaque n.º 16 – «Escutismo para rapazes»)

Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer atividade de
Secção ou Patrulha. O desafio é preparar uma oração da noite, utilizando todos os potenciais que a Natureza vos oferece. O ideal é
que não ultrapasse os 15 minutos.
Não esquecer o céu estrelado, se existir. Pode mesmo integrar-se uma pequeníssima explicação da astronomia.
Não esquecer o som do regato do rio, se existir, que pode criar
a cadência ideal para o momento de ação de graças, mas também
uma maior concentração. Inovem, diferenciem-se e usufruam.
Decerto estes momentos servirão para fazerem a releitura orante do seu próprio dia…

CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
BADEN-POWELL, Escutismo para rapazes, Edições CNE.
FRANK OPIE, Escuteiro Global, Edições CNE.
http://biblioteca.cne-escutismo.pt/

Aventura-te!
O método escutista assume como
característica fundamental a Educação
através da ação. Através do “Aprender
Fazendo”, a criança/jovem vai adquirindo cada vez mais autonomia no desempenho das suas tarefas, construindo os seus próprios conhecimentos e
desenvolvendo as suas capacidades.
Através da experiência, vai-se tornando mais ágil e cada vez mais capaz.
Mas, como fazer para proporcionar
esses momentos de aprendizagem
efetiva? É neste contexto que surge a
expressão “ask the boy”, que o nosso
fundador utilizou quando lhe perguntaram o que fazer com os rapazes.
O método do projeto é uma ferramenta essencial para organizar diferentes atividades com o intuito de atingir objetivos específicos.
A Aventura é o projeto da II Secção
e deve ser o processo através do qual
os Exploradores concretizam as suas
ideias, proporcionando momentos verdadeiramente marcantes.
Idealização e Escolha, Preparação,
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Realização e Avaliação são as quatro
fases do projeto. Primeiro é importante os Dirigentes deixarem os jovens
sonhar, deixar a imaginação apoderar-se; apresentarem de forma criativa às
outras Patrulhas, para que depois cada
um possa escolher em consciência a
Aventura que quer viver. A criatividade
assume aqui uma posição relevante,
sendo necessário motivar a sua existência. Depois do projeto escolhido e
feito o enriquecimento, há que preparar tudo, distribuir tarefas e ir fazendo
todo este registo no Painel de Aventura, que deve ser colocado em local
bem visível. A fase da Realização é o
auge de todo o processo, concretizando o esforço de cada um, permitindo
que o sonho seja realidade. E no fim há
que avaliar, refletir para se poder melhorar.
Bem, podemos pensar que será
muito exigente pedir que os nossos
Exploradores pensem em tudo isto,
preparem tudo isto, vivam tudo isto e
ainda tenham a capacidade de avaliar

isto. Tal como nos escreveu Baden-Powell na Palestra de Bivaque n.º 22,
«lembrai-vos de que uma dificuldade
deixa de o ser quando nos rimos dela
e a enfrentamos». É este o desafio
que fazemos a cada Explorador: vive
a Aventura.

Cátia Zeferino

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Expedição do agr.1103, Expedição do
agr. 122

O mesmo de várias perspetivas
Material
• exemplo de proposta de um projeto aventura.
Descrição:
Esta dinâmica deve ser preparada com tempo e ajuda os
Exploradores a perceberem que o modo como idealizam
e expõem o projeto pode influenciar a sua recetividade. O
chefe distribui por todas as Patrulhas a mesma proposta de
projeto para uma aventura. Cada Patrulha deve preparar a respetiva apresentação, utilizando uma estratégia diferente, que
pode ser sorteada ou decidida em conselho de guias (ex.:
sombras, teatro, leitura, apresentação informática, vídeo, etc.).
No fim, devem registar as mais-valias de cada um dos tipos de
apresentação, de modo a saberem o que utilizar de acordo
com as necessidades.

Orçamentar a alimentação
Material
• dinheiro.
Descrição:
Durante a preparação da Aventura, os Exploradores responsáveis devem fazer o orçamento, identificando o custo da
alimentação. Devem pesquisar o custo dos alimentos e quantidades necessárias. Durante a atividade (ou previamente,
consoante as possibilidades), cada Patrulha recebe o dinheiro
respeitante à sua alimentação e deve ir comprar os respetivos
alimentos. Caso o dinheiro não chegue para tudo o que previam, devem fazer uma seleção do essencial em função do
dinheiro existente. No fim, devem verificar o que correu bem
e o que devem ter em consideração numa próxima aventura.

Painel Aventura
Material
• painel;
• adereços/objetos alusivos ao imaginário.
Descrição:
Esta dinâmica contribui para a valorização do painel aventura. Escolher um local especial com uma base de imaginário bem decorado, com o intuito de convidar à aproximação
natural. Delimitar no painel um espaço para cada uma das
tarefas a desenvolver, escrevendo o nome da tarefa e dos responsáveis. À medida que as tarefas vão tendo progressos são
colocadas no painel, de modo a completá-lo. Deste modo
fica visível o que está feito e as tarefas que ainda não tiveram
avanços.

Avaliar
Material
• fitas vermelhas e verdes;
• vara.
Descrição:
No início da Aventura, cada Explorador recebe uma fita verde
e uma vermelha, cosidas na extremidade e de forma a poderem
colocá-las no cinto. Ao longo da atividade são convidados a registarem os momentos que mais gostam na fita verde e as coisas a
melhorar na fita vermelha. No fim, existe uma vara ao longo da qual
devem atar as fitas, fazendo o balanço geral da atividade (mais acima ou mais abaixo consoante mais positiva ou menos positiva, respetivamente). As fitas e a vara podem ser substituídas por outros
elementos de modo a enquadrar no imaginário.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE,
p. 157-164, 174-182.
• BADEN-POWELL, Escutismo para rapazes, Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
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Atividades de Secção
No Escutismo, a expressão “Aprender
Fazendo” não é mera retórica. Bem pelo
contrário! Para aprender é necessário
experimentar, sentir, estar nas situações, isto porque a aprendizagem é um
processo dinâmico e ativo, e o exemplo
dos Dirigentes deve estar impregnado
deste dinamismo.
O “Aprender Fazendo” está presente nas mais diversas formas e em toda
a vida escutista. Está presente nas reuniões semanais, nas múltiplas atividades de sede e de campo das Patrulhas/
Expedição, por exemplo, ateliês, tarefas,
responsabilidades, contactos e recursos,
nos bivaques, nos jogos e nos acampamentos de Patrulha/Expedição. O
“Aprender Fazendo” não só está presente como tem de estar sempre presente!
A aprendizagem pela ação permite
uma aprendizagem por descobertas
de forma ativa e gradualmente mais
responsável, fazendo com que os conhecimentos, competências e atitudes
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se interiorizem de forma natural nos
jovens.
As atividades são assim os meios privilegiados para alcançar essa aprendizagem. Como dizia Baden-Powell, «as
atividades são a parte mais visível do
Programa; representam o que os jovens fazem no Escutismo».
Através das atividades, os jovens encontram o seu bem-estar e alcançam
o seu desenvolvimento pessoal equilibrado. São «um conjunto de experiências que proporciona a cada jovem a
oportunidade de adquirir conhecimentos, competências e atitudes que o/a
levam a atingir um ou mais objetivos
educativos estabelecidos».
Para que as atividades tenham o efeito pretendido nos jovens é fundamental
que sejam programadas, selecionadas e
desenvolvidas de forma adequada e tenham sempre inovações, especialmente
as atividades que tendem a seguir um padrão na sua forma de realização. Para isso,

é muito importante que as Equipas de
Animação tenham consciência das características da secção e das especificidades
da Expedição para que as atividades realizadas sejam adequadas e contribuam
para o crescimento de cada elemento.
É através das atividades de Patrulha/
/Expedição, da vivência de bivaques e da
realização de acampamentos de Patrulha/
Expedição, inseridos e relacionadas com o
projeto escolhido e desenvolvido, que os
jovens se autoeducam. Boa caça!

Rui Teixeira Pinto

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Exploradores
e Moços

Palestra de Bivaque N.º 8
Master Scout

Pioneirismo (Construção de Cabanas)

Material
• bens alimentares;
• material de cozinha diverso;
• grelha de avaliação
Descrição:
Esta dinâmica pode ser realizada aquando da escolha da
ementa para um acampamento.
Com base nas ementas propostas, por cada Patrulha/cozinheiro, cada Patrulha deve confecionar o seu prato, que será
avaliado e selecionado por um júri para integrar, ou não, a
ementa.
Vencem os pratos mais pontuados com base nos critérios
de avaliação pré-definidos pelo júri.

Material
• livro Escutismo para Rapazes;
• varas;
• folhas;
• ramos.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada e integrada num acampamento de Patrulha.
Cada Patrulha terá de construir o seu abrigo/cabana com
recurso aos materiais disponíveis tendo em consideração alguns fatores como o tempo, a região e as técnicas de montagem e cobertura.
Vence a Patrulha que concluir a construção em menos tempo e de acordo com as especificidades acima enunciadas.

Acampamento de Patrulha
Material
• material de secretaria;
• manuais;
• internet;
• correio eletrónico
Descrição:
Cada Patrulha terá de pesquisar locais para acampamento e estabelecer contactos com entidades locais que possam
prestar informações e aconselhamento quanto a possíveis
locais existentes para o efeito (agrupamentos locais, câmaras
municipais, juntas de freguesia).
Posteriormente devem elaborar uma ficha do local escolhido enumerando os principais aspetos naturais do local e de
segurança.

•
•
•
•
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Construções
Material
• varas;
• cordas.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada ao longo do ano escutista e/
/ou para uma atividade específica.
Cada Patrulha terá de fazer uma construção para o campo/patrulha, como uma mesa, cozinha, local de oração, porta-mochilas.
Vence a Patrulha que apresentar a construção mais estável e funcional com a correta aplicação dos nós.

CNE - Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE
Baden-Powell, Escutismo para Rapazes, Edições CNE
http://www.recursospedagogicos.cne-escutismo.pt, CNE
http://www.cne-escutismo.pt, CNE

Foto: Nuno Perestrelo

O motor do Escutismo
O Sistema de Patrulhas foi usado
pela primeira vez no acampamento
da ilha de Brownsea, em 1907. É o
método utilizado pelo movimento escutista para educar de forma integral
os jovens, através da participação em
atividades formativas no seio de um
grupo. É tudo o que o guia e os escuteiros vivem, dia após dia, a amizade,
as experiências, as aventuras, os acampamentos, etc. «O Sistema de Patrulhas
não é um método de fazer Escutismo.
É o método para o fazer!» (Roland E.
Phillips) Sem o Sistema de Patrulhas,
dificilmente o Escutismo teria o sucesso que tem, e quem não o põe em prática, dificilmente fará bom Escutismo.
É o motor do Escutismo!
Na expedição, os elementos das
Patrulhas nomeiam os seus respetivos
guias, os quais formam o conselho
de guias mais o chefe de unidade.
O guia de Patrulha assiste ao conselho de guias, na conservação da honra
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do grupo, nas decisões e em projetos
do mesmo, mas está lá também como
representante da sua Patrulha, para
fazer valer os interesses e projetos da
Patrulha e colocar o conselho ao corrente do progresso e das dificuldades
de cada elemento. O guia deverá ser o
melhor elemento da Patrulha, o condutor, o herói, o irmão mais velho. Deve
ser o exemplo!
A formação de uma Patrulha pode
ser homogénea ou mista (rapazes e raparigas), vertical (várias idades) ou horizontal (idade igual), mas em termos
pedagógicos recomenda-se que estas
sejam mistas e verticais, pois assim explora-se melhor a coeducação e uma
maior partilha de saberes e experiências entre os elementos.
As Patrulhas têm um animal como
totem, que representa a sua nomenclatura, e um lema de para evocar o
totem, escolhido por todos. O grito
de Patrulha inspirado no seu totem e o

lema pode ser usado na apresentação
da Patrulha, para reunir os elementos
ou noutra situação. A bandeirola de Patrulha deverá conter o totem e o lema
e deve estar sempre presente.
Quando um dia perguntaram a Baden-Powell que grau escolheria nos
quadros do Escutismo se não fosse
chefe mundial, ele respondeu: «Se
me permitissem escolher um posto no
movimento, escolheria o de guia.» Que
este motor nunca pare!

Marco Barros

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Expedição 111 - Agr. 5 Ronfe

União de patrulha
Material
• 1 balde com água;
• 1 balde vazio;
• 8 telhas/ calhas.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento, entre Patrulhas. O objetivo do jogo é levar a água de um ponto A para um ponto B. O guia fica no
ponto A, com o balde com água, e os elementos têm de transportar a água, com as telhas/calhas, até o ponto B, onde está
o balde vazio. Excelente exercício para praticar a união, coordenação e comunicação de Patrulha. Ganha a Patrulha que
encher mais água no balde B.

A vida em patrulha
Material
• Material de campismo.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento, em Patrulha. A Patrulha, unidade base
do método escutista, tem de ser autónoma e independente.
Deve ser capaz de por em prática o Escutismo. Para fortalecer
o espírito, união, amizade e entreajuda de uma Patrulha, poderá realizar-se um acampamento. Assim, em reunião de Patrulha deverá planear-se um acampamento. (local, data, imaginário, atividades, programa, etc.). Um grupo só pode operar
bem se todas as suas unidades funcionarem em pleno. .

O grito de patrulha
Material
• grito de Patrulha;
• vendas para olhos.
Descrição:
O grito de Patrulha deve refletir o totem e o lema da Patrulha. O grito serve para apresentar, reunir, agrupar, etc. num
parque, campo, monte (com alguns obstáculos). O chefe
manda os elementos da Patrulha vendar os olhos. Depois, estes são levados para vários locais diferentes, de modo a espalhar os vários elementos das Patrulhas. Os guias são colocados em diferentes locais, e este tem de reunir a sua Patrulha,
usando apenas, para coordenar e chamar os seus elementos,
o grito da Patrulha. Ganha a primeira Patrulha a reunir todos
os seus elementos.

Totem de patrulha
Material
• cartolina;
• material didático.
Descrição:
O totem de Patrulha deve ser representado por um animal, de
preferência da região onde está inserida a Patrulha. O desafio lançado é que a Patrulha reflita um pouco no seu totem atual e verificar se este é de um animal da sua localidade. O desafio é que
se realize uma pesquisa de animais que existem na localidade, de
preferência selvagens. Depois, verificar se existe no livro Escutismo
para Rapazes. Se existir, poderá ser usado com o totem. Após a
escolha, a Patrulha poderá realizar um trabalho de exposição, em
cartolina, para apresentar ao seu grupo.

• CNE-SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente - Projeto Educativo, Edições CNE.
• ROLAND PHILIPPS, O Sistema de Patrulhas, Edições CNE.
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A microssociedade do Escutismo
A Patrulha surge como uma microssociedade, um grupo de rapazes e de
raparigas que está unido por ideias
comuns, regido pela mesma Lei e que
vive junto experiências e aventuras
inesquecíveis e, por vezes, memoráveis. Mas, para que esta microssociedade funcione, cada elemento tem de
ter um papel bem determinado na sua
Patrulha. Os cargos de Patrulha devem
ser definidos logo após a eleição do
guia de Patrulha e devem ser mantidos
pelo menos seis meses em função. Os
principais cargos são o guia, subguia,
secretário/cronista, tesoureiro e guarda-material. Se houver mais elementos, animador, socorrista, intendente
e informático. As funções ocorrem durante um projeto de Unidade, são temporárias e é possível que cada elemento acumule mais de uma função. Quer
os cargos, quer as funções são oportunidades para desenvolver e progredir
no progresso pessoal. Um elemento,
ao assumir a responsabilidade de um
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cargo na Patrulha ou uma função numa
Aventura, está a colaborar para o sucesso da Patrulha e das atividades da
Unidade. Deste modo, é levado a abnegar o seu egocentrismo e aprofundar o seu sentido de cooperação, responsabilidade e solidariedade.
Esta microssociedade deve ter um
território próprio, um espaço onde a
Patrulha possa reunir, um lugar com
que a Patrulha se identifique e que
identifique a Patrulha. O local por excelência é a natureza, contudo nem
sempre é possível estar em harmonia
com ela. Assim, cada Unidade tem o
seu local próprio, onde cada Patrulha
deverá ter o seu espaço. Este deve ser
íntimo, especial e particular. Uma área
onde a Patrulha possa respirar as suas
tradições, o seu espírito, a sua mística
e simbologia. Aqui, o chefe de Unidade tem um dever e responsabilidade
acrescida, o de proporcionar e de garantir que este espaço possa ser trabalhado e desenvolvido pela Patrulha.

A Patrulha, como uma microssociedade, proporciona a criação de divisão de
tarefas e de bens entre os seus elementos. Possibilita a promoção de valores,
como o da liderança, responsabilidade,
democracia e trabalho de equipa. Une
os elementos num ideal comum, repleto de fraternidade, cumplicidade e amizade, onde cada um com o seu cargo
ou função é parte de um todo.

Marco Barros

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Expedição 111, Agrupamento nº 5

Feira de funções e tarefas

Escalas de serviço

Material
• fichas em formato A5 com a descrição das funções e tarefas.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento. O objetivo da dinâmica é a equipa de
animação, em formato de ateliê, dar a conhecer todos os tipos
de cargos e funções existentes, como oportunidade educativas. Nas páginas 242 e 243 do Manual de Dirigentes está uma
tabela com vários cargos e funções e respetivas áreas que podem ser alcançadas no sistema de progresso. Cada cargo ou
função deve estar descrito num cartão A5.

Material
• cartolina;
• Marcadores, pioneses, outros.
Descrição:
Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a
qualquer momento. O objetivo desta dinâmica é cada Expedição criar as suas escalas de serviço, entre as Patrulhas ou
elementos. A escala de serviço pode ter vários parâmetros,
como orações, jogos, limpeza da base, registo de chamada,
acólitos, etc. A rotação da escala poderá ser mensal. Com esta
dinâmica desenvolve os cargos e funções dos elementos.

Concurso “cantos de Patrulha”
Material
• Tintas, pinceis e outros.
Descrição:
O objetivo desta dinâmica é desenvolver o espaço próprio
da Patrulha. Poderá criar-se um concurso para fomentar a
competição entre Patrulhas. Assim, num trimestre, as Patrulhas
poderão remodelar ou criar o seu canto (pintar mesa de Patrulha, baú, bancos, porta-estandarte, suporte de varas, quadros
de Patrulha, etc.). No final do concurso, convidar um júri, por
exemplo o chefe de Agrupamento, para avaliar e qualificar os
vencedores. E que ganhe o melhor!

Fundo canto de Patrulha
Material
• cartolina;
• Marcadores e outros.
Descrição:
O Fundo Canto de Patrulha é um instrumento financeiro de
apoio aos agrupamentos e suas Unidades para pequenas obras
nas respetivas sedes. É um excelente meio para a Expedição, que
queira remodelar os cantos de patrulha, angariar algum apoio
financeiro. A patrulha que se candidate terá de preencher um
relatório com a intenção de obras e respetivo orçamento. No final das obras deverá realizar um relatório com as obras feitas. O
chefe de unidade poderá fazer uma divulgação na sua unidade,
explicando o que é o Fundo Canto de Patrulha e locais onde os
seus elementos possam ir buscar informações. A divulgação poderá ser feita com uma cartolina e exposta depois na Base.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• PHILIPS, Roland, O Sistema de Patrulhas, Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
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Expedição vs República
«A educação individual é a única possível», dizia B-P, porque ela é realizada
em grupos que a permitem, acompanhada de uma vida de relações.
«O Escutismo é uma forma elaborada e estruturada do jogo natural da
criança/pré-adolescente. Eis o porquê
de se propor aos jovens a constituição
de uma sociedade elaborada, uma verdadeira “república”, onde se poderá
desenvolver o sentido cívico dos futuros cidadãos de uma democracia.
Qualquer República implica um esforço de cooperação dos cidadãos
entre eles […]. Qualquer República
dispõe de meios de participação dos
seus cidadãos na vida comunitária, de
instituições (a que nós chamamos Patrulhas e Conselhos). Qualquer República codifica o modo de vida dos seus
cidadãos, a forma de se relacionarem,
por Leis (Plano Anual da Secção) elaboradas em função de princípios fundamentais: a Constituição (a Lei e Princípios).»
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Por isso, o Escutismo deve ser uma
escola de democracia, o que é dizer
formador de cidadãos autênticos, permitindo a aprendizagem e a interiorização das instituições democráticas.
Desta forma, «uma Expedição que
não tenha vida em Patrulha, nem Conselhos de Expedição, nem Conselhos
de Guias, ou mesmo à qual falte um
só destes elementos, tem todas as
probabilidades de não dar ao Jogo
Escutista sua dinâmica plena». Todos
estes momentos estão carregados de
um enorme valor pedagógico. Permitem o desenvolvimento do Espírito de
Corpo, do sentido de Organização e
Responsabilidade Mútua, Autogestão,
Diálogo e Cooperação, Capacidade
Avaliativa, a estimulação da Autonomia
e da Liberdade assim como o Respeito
pelas ideias e opiniões alheias (saber
perder).
O Conselho de Guias, como sabes,
é o elemento mais importante do Sistema de Patrulhas. «É tão velho como o

Escutismo e é fundamento essencial
para um Escutismo eficiente no Grupo. Sem o Conselho de Guias a procurar desempenhar as suas funções
eficazmente, o Sistema de Patrulhas
está condenado […] ao fracasso.»
«É o Sistema de Patrulhas que faz
da Expedição, e por assim dizer de
todo o Escutismo, um verdadeiro esforço comunitário.» B-P

Marco Basílio

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Expedição 111, Agrupamento nº 5

Regulamento de funcionamento
Descobre os conselhos

do conselho de guias

Material:
• fotocópias de um tabuleiro; um dado; um peão/jogador.
Descrição:
Este jogo desenrola-se em Patrulha, se possível, com um
Dirigente por Patrulha. O Dirigente presente tem a ficha com
as perguntas e as respostas. Para ser mais rápido, em cada
Patrulha podem agrupar-se vários elementos por jogador. Um
de cada vez, lança o dado e avança o seu peão. Ao cair numa
casa, tem uma pergunta ou uma tarefa a executar.
Exemplos de perguntas/mensagens:
– Quais são os Conselhos que fazem funcionar a Expedição?
CE, CG – Menos de duas respostas, volta à partida.
– Falo sem dizer nada e estou sempre a cortar a palavra do
vizinho.
Ficas uma vez sem jogar, para te acalmares.

Descrição:
O chefe de unidade pode propor ao Conselho de Guias a
elaboração de um Regulamento de Funcionamento do Conselho de Guias, que deverá ser simples, mas deve espelhar as
competências e funções de cada membro (p.e. quem redige
as atas). Para além disto, deve estabelecer a periodicidade e
horário do conselho, em que suporte são registadas as atas,
o que acontece em caso de votações com empates e/ou falta
de membros, etc.

Debates
(Palestra de Bivaque n.º 4 – Escutismo para Rapazes)
Descrição:
«Um bom exercício para uma noite» (ou dia) de inverno na
sede é abrir um debate sobre qualquer assunto de grande
interesse, com o chefe do grupo (Unidade) a presidir. Este
providenciará para que haja um orador preparado com antecedência para apresentar o assunto e defender uma opinião, e outro para expor opinião diferente. Depois de os ouvir, convidará os presentes a dizerem o que pensam sobre
o assunto. No fim, conta os votos a favor e contra a moção.
[...]
Aprendem também as formalidades próprias das reuniões
públicas, [...] propor emendas, [...], etc.

Material
• material de desenho; contador de tempo; um dado; um
peão/patrulha. (ver biblioteca digital)
Descrição:
O objetivo do jogo é entrar e sair na carapaça da tartaruga
do tabuleiro, obtendo o máximo de pontos possível. Cada
Patrulha lança o dado à vez. Depois de lançar o dado, move
o peão através das manchas adjacentes, de acordo com o
valor obtido. Onde calhar, verifica a tarefa com esse número
e realiza-a. A tarefa é moderada pelas outras Patrulhas para
garantir que a resposta não é revelada, assim como a pontuação, que deve ser escrita por cada ação e somada no final.
Antes do início do jogo, um ponto de passagem obrigatório
deve ser escolhido no tabuleiro, para cada Patrulha, pela(s)
oponente(s).

CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
PHILIPPS, Roland, O Sistema de Patrulhas, Edições CNE.
THURMAN, John, O Conselho de Guias, Edições CNE.
CNE, Região de Coimbra (1995), Patrulhas e Conselhos, Um Manual para Chefes de Exploradores, trad.
adapt. Patrouilles et Conseils, Scouts de France
• Biblioteca Digital - biblioteca.cne-escutismo.pt
•
•
•
•
•
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The Patrol Game (WOSM)

Diagnóstico Inicial
«O segredo de uma sã educação é
fazer com que cada aluno aprenda por
si mesmo, em vez de instituí-lo injetando-lhe conhecimentos de uma maneira
estereotipada.» B-P In Aids, WB, 30
O progresso pessoal tem por objetivo ajudar o Explorador/Moço a envolver-se de forma consciente e ativa no
seu próprio desenvolvimento. Desta
forma, aprende a comprometer-se
com o seu crescimento e, automaticamente, na sua educação.
Mas para o conseguir, procura-se que
cada adolescente, através do sistema
de progresso, atinja os objetivos educativos da II Secção (Expedição/Flotilha),
adquirindo, conhecimentos, competências e atitudes. Assim, o seu percurso de
desenvolvimento é direcionado de forma individual, sem o forçar a escolher
caminhos pré-determinados, tornando-se uma oportunidade de aprofundamento de habilidades próprias, valorização pessoal e descoberta vocacional.
Desta forma, será um excelente
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auxiliar para ajudar cada adolescente
a alcançar todo o potencial que está
dentro de si, estimulando-o a ser e fazer cada vez mais e melhor.
Deste modo, o progresso está orientado por objetivos educativos, apresentando as seguintes divisões:
• Diagnóstico inicial, (apresentação e
conhecimento dos CCA de cada Aspirante ou Noviço a Explorador);
• Adesão (consciência pessoal do Explorador no que diz respeito ao seu
progresso e à sua preparação para a
Promessa);
• Escolha do Trilho, (consciência e decisão pessoal do Explorador no que
diz respeito ao seu progresso e ao
percurso a seguir para a conclusão
dos objetivos);
• Oportunidades Educativas (que
são identificadas quer pelos adolescentes Exploradores, mas principalmente pelos adultos, que permitem
atingir determinados objetivos ao
nível de crescimento pessoal);

• Relação Educativa (entre o elemento
e o Dirigente, possibilitando a negociação sobre o caminho a percorrer,
as metas a atingir e a validação final);
• Diagnóstico, Avaliação e Reconhecimento (envolvendo os diversos intervenientes, os pares, os Dirigentes
e outros organismos).
Nos primeiros tempos de um
Aspirante ou Noviço a Explorador, é
imprescindível fazer-se o diagnóstico
inicial, processo esse que durante o
primeiro ou segundo mês leva o chefe de unidade a conhecer melhor cada
jovem.

Vitor Coelho

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Vitor Coelho

Descobre quem é

Holograma do aspirante/noviço

Material:
• cartões A7 (tamanho de baralho de cartas);
• caneta.
Descrição:
Cada escuteiro, Noviço ou Aspirante, coloca no cartão uma
ou duas características suas (gostos pessoais, características
familiares, objetivos /vontades pessoais...) que podem ser
descritivos por uma palavra ou por desenho. Cada um faz o
mesmo procedimento quatro ou cinco vezes com características diferentes, mas muito próprias da sua pessoa.
Depois de se juntarem todas as cartas, baralham-se e aleatoriamente cada elemento vai retirando uma carta e tentando
acertar quem é quem.

Material:
• cartolinas;
• tesouras e lápis.
Descrição:
Cada Aspirante/Noviço deve fazer o seu “holograma” recortando a cartolina e pendurando-o no seu canto de Patrulha.
À medida que os elementos da Patrulha os forem conhecendo
melhor farão acrescentos ao holograma (como por exemplo,
acrescentar acessórios de vestuários habituais, balões com falas, piadas e pensamentos...).

Painel de progresso

Enigma
Material:
• cartões A7 (tamanho de baralho de cartas);
• caneta.
Descrição:
Cada Aspirante/Noviço (podem também ser os elementos)
escrevem no cartão em forma de enigma, mas de um outro
elemento que não ele (sem ajuda).
Poder-se-á fazer sorteio secreto de elementos.
Depois de se juntarem todas as cartas, baralham-se e aleatoriamente cada elemento vai retirando uma carta e tentando
acertar quem é qual.

Material
• cartolinas;
• marcadores.
Descrição:
Cada Patrulha/Tripulação constrói o seu painel de progresso, que deve conter os elementos novos e que podem ser
identificados por uma caricatura e uma característica pessoal
de cada elemento.

• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Robert, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
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As etapas
Nos Exploradores/Moços, as etapas
de progresso são o Apelo (adesão), a
Aliança (1.ª etapa), o Rumo (2.ª etapa) e
a Descoberta (3.ª etapa), e as insígnias
de progresso devem ser entregues no
início de cada uma das etapas de forma a reforçar o compromisso pessoal.
Cada Explorador é livre de escolher
e definir a sua etapa de progresso selecionando para cada uma das seis áreas
de desenvolvimento (FACEIS) um trilho.
No entanto, o chefe de Expedição e o
guia de Patrulha têm um importante papel no diagnóstico dos conhecimentos,
competências e atitudes (CCA) que o
Explorador já detém e que o ajudarão
a escolher os trilhos educativos e na
observação da evolução dos CCA que
contribuirão para validar os objetivos
educativos atingidos.
É importante que a escolha dos trilhos tenha presente as necessidades
de desenvolvimento do Explorador,
porque perante essa identificação a

77

equipa de animação pode e deve motivar os elementos na escolha do que
os fará crescer através da aquisição de
conhecimentos (fase da negociação), desenvolvimento de competências e agir
com atitudes.
Identificadas as necessidades, abre-se
um conjunto de oportunidades educativas que o método, com as suas sete maravilhas, oferece.
O Explorador passa agora a “dar provas de” e não a “prestar provas de”, e assim, de forma indireta e progressiva, as
oportunidades educativas contribuem
para se observar o alcance dos objetivos
educativos por parte dos jovens.
Também fora do ambiente escutista,
ou seja, na escola, na catequese, em
clubes e noutras atividades que o Explorador frequente e participe, é possível a validação de objetivos educativos pelos CCA aí observados. Portanto,
tudo o que os Exploradores fizerem
dentro e fora do movimento escutista

os ajuda a crescer nas áreas de desenvolvimento (FACEIS).
Também o próprio desempenho de
um cargo na Patrulha, ou função específica na Aventura e desenvolver aptidões, no âmbito das especialidades,
constituem, por si só, uma oportunidade educativa para progredir.
«O segredo de uma sã educação é
fazer com que cada aluno aprenda por
si mesmo, em vez de o instituir injetando-lhe conhecimento de uma maneira
estereotipada.»
Boa caça e boa pesca!

Rui Teixeira Pinto /Lobo Astuto
exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Ricardo Perna e Rui Pinto

«Scoutbook»

Máquina da verdade

Material:
• folha de papel personalizada por elemento;
• caneta, lápis, marcadores.
Descrição: Esta dinâmica deve ser realizada antes da escolha e definição dos trilhos.
Em reunião de Patrulha, os Exploradores trocam entre si as
suas “páginas” do seu «Scoutbook» e todos escrevem, relativamente a cada uma das áreas de desenvolvimento, uma
característica/reconhecimento de cada Explorador, respetivamente.
Vence a Patrulha que terminar em menor tempo.

Consulta médica
Material:

Material:

• questionário/diagnóstico (previamente elaborado);
• caneta, lápis.
Descrição: Esta dinâmica deve ser realizada antes da escolha e definição dos trilhos.
Em Patrulha e num ambiente de estúdio, o guia de Patrulha
vai questionando os seus convidados relativamente aos CCA
que cada Explorador poderá já deter e o chefe de Expedição
(especialista) deverá registar as respostas dos elementos e
poderá mesmo ir comentando, se oportuno.

Sarau Cultural
Material:

• material diverso para caracterização.

• caracterização pessoal.

Descrição: Esta dinâmica deve ser realizada na fase da escolha e negociação para a seleção dos trilhos educativos.
Num ambiente de consultório médico, em que o doutor é o chefe de Expedição, é pedido a cada Explorador que reconheça em
si um conhecimento, competência ou atitude e que o defenda,
junto do doutor, para que este reconheça que o Explorador é de
facto detentor do mesmo.
O guia poderá ser o médico estagiário que acompanha a
consulta e vai intervindo sempre que necessário de forma a
esclarecer eventuais dúvidas! Posteriormente é elaborado o
relatório médico da consulta. Vence a Patrulha que terminar
com o maior número de doentes com alta médica.

Descrição: Esta dinâmica pode ser executada ao longo do
ano escutista à medida que os elementos vão completando
trilhos.
Cada Explorador é convidado a apresentar em Conselho de
Expedição um conhecimento, uma competência ou uma atitude que adquiriu ou desenvolveu.
Vence a apresentação mais criativa.

•
•
•
•
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CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
BADEN-POWELL, R. Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
CNE, www.recursospedagogicos.cne-escutismo.pt.
CNE, www.cne-escutismo.pt.

Já escolhi… e agora?
«O que é preciso é ver a ocasião e aproveitá-la – correr para ela e saltar-lhe.» (B-P,
na palestra de bivaque n.º 22)
Queremos que os nossos jovens tenham um papel consciente e construtivo
no seu próprio desenvolvimento. É neste
contexto que surge a necessidade de escolher e de negociar, de compreender a
vastidão de oportunidades educativas e
de avaliar todo o processo.
A escolha é de cada Explorador/Moço,
mas é essencial que o Dirigente conheça
bem cada jovem, de modo a potenciar
escolhas de crescimento efetivo – negociação. Sendo cada um diferente do outro, o importante não é a concretização
de determinada oportunidade educativa,
mas sim as implicações dessa ação no
seu desenvolvimento pessoal.
Não sendo o progresso medido como
uma prova, o Dirigente tem de estar
em constante observação e incutir esse
modo de estar nos guias/timoneiros. A
avaliação é essencial, não para quantificar, mas enquanto meio de regulação.
Quem decide?

79

Primeiro que tudo, o Explorador deve
refletir, autoanalisando-se (com o apoio
do Dirigente), identificando o trilho como
finalizado e propondo esse reconhecimento pelos seus pares, a Patrulha. Esta
deve analisar o percurso feito e concordar (ou não) com o reconhecimento do
trilho. Caso a Patrulha esteja de acordo,
o guia levará a proposta de validação
ao Conselho de Guias. Existindo o parecer favorável do conselho e do Chefe de
Expedição, o trilho é dado como concluí
do. Caso exista parecer desfavorável pelo
conselho ou pelo chefe, o guia do respetivo Explorador deve apresentar-lhe as
razões, devidamente fundamentadas, explicando o que falta adquirir e o processo
repetir-se-á quando o Explorador voltar a
propor o respetivo trilho a validação.
Para todo este processo é importante
que o Explorador vá registando o seu
percurso, tomando as suas notas individuais e que exista, na Base, o painel de
progresso. Este reconhecimento é fundamental como incentivo e valorização do
esforço de cada um. Há, também, a ani-

lha de mérito, que tal como o nome indica reconhece a excelência, não devendo
ser vulgarizada.
Sabendo que todo este percurso é
cheio de grandes desafios, para o Explorador e para o Dirigente, deverá este ser
exemplo de confiança e determinação,
simplificando sem desvalorizar.

Cátia Zeferino

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Exploradores
e Moços

Conselho de Guias
Material:
• canetas.
Descrição: O objetivo é fortalecer os laços dentro do conselho de guias, para permitir maior fluidez e honestidade.
Cada um escreva em cada dedo de uma mão as suas características enquanto guia. Depois circulam pelo espaço, devendo confrontar as características de modo a verificarem se
têm alguma coisa em comum. Se existir alguma característica
em comum, devem assinalar com a caneta (fazer uma bolinha, pontinho… no respetivo dedo). O objetivo é passarem
por todos. No fim podem ser exploradas as características
que mais pessoas têm; que características só uma das pessoas tem…

Oficinas de cargo ou função
Material:

• dependente das opções da dinâmica.
Descrição: Durante a preparação de uma Aventura/Expedição é organizado um momento de oficinas, em que cada
cargo ou função está com um animador, de modo a perceber bem quais as tarefas concretas que pode desenvolver
para a melhor concretização das suas responsabilidades. É
ideal para a primeira Aventura do ano escutista, de modo a
servir como exemplo.

Olhar para dentro… assumir
Material:

• cartão, tecido, papel de cenário;
• marcadores.
Descrição: Cada um desenha a sua silhueta, em cartão, tecido
ou papel e cenário, com a ajuda da Patrulha. São desafiados
a refletir sobre as suas características individuais, escrevendo
as suas qualidades, conhecimentos e capacidade dentro da
silhueta. À sua volta, fora, escrevem o que precisam de melhorar, conhecer, aprender. Sempre que têm de escolher novos
trilhos são convidados a olhar para a sua silhueta, percebendo
se estão a escolher aquilo que efetivamente precisam de melhorar. Quando completam um trilho, podem ir acrescentando
características no interior da silhueta.

Especialidades
Material:

• cartões com a imagem das insígnias de especialidade;
• 17 cartolinas/placares/cartões;
• requisitos das especialidades.
Descrição: Jogo para conhecimento das especialidades
disponíveis, promovendo o interesse pela sua concretização.
Cada Patrulha recebe um conjunto de cartões, cada um com
a imagem de uma insígnia de especialidade. Numa área,
previamente determinada, estão escondidos papéis com os
requisitos de cada uma das especialidades. Cada Patrulha
deve encontrar os papéis correspondentes às especialidades que recebeu no início do jogo. Numa área comum colocam as imagens e os requisitos na cartolina da respetiva área.
No fim é feita a verificação.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE, p. 284-289.
• BADEN-POWELL, R., Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
• http://www.cne-escutismo.pt/Especialidades
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E o Escutismo funciona?
«Os princípios do Escutismo estão todos
certos. O êxito da sua aplicação depende
do chefe e do modo como ele os aplica.»
O adulto é um elemento essencial no
Escutismo, pois não há educação sem
a sua presença. Tem um papel ativo na
pedagogia/ /método educativo. A sua
missão é educar, aplicando o método escutista. Contudo, ser adulto no Escutismo
não é simplesmente um voluntário, nem é
um acesso limitado só a alguns. Deve sim
ser uma intervenção voluntária do próprio,
dentro dos cumprimentos e dos requisitos
pré-estabelecidos pelo CNE.
O Dirigente do CNE é um adulto que
assumiu um compromisso pessoal e voluntário, de trabalhar na implementação
e desenvolvimento da proposta educativa do CNE. Tem de ter uma profunda e
permanente cons-ciência dos seus conhecimentos, competências e atitudes.
«O êxito na educação do rapaz depende em grande parte do próprio
exemplo do chefe escuta.»
A importância do exemplo é um dos
pilares na relação educativa, pois está
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presente na relação de proximidade afetiva e pedagógica que o Dirigente estabelece com o Explorador. É fundamental
que o Dirigente compreenda o seu papel
e o seu modelo de liderança, que assume
perante a sua expedição. Deste modo, o
Dirigente deve ter uma influência positiva sobre os seus Exploradores, sendo o
“irmão mais velho”, o que observa e ajuda. Assim, deve desenvolver um estilo de
animação que seja o mais democrático/
/participativo possível, evitando ser autoritário, dominador e diretivo.
Contudo, a ação pedagógica não está
concentrada no adulto; na realidade, pretende-se que esteja centrada no próprio
Explorador, de modo a que este desenvolva e aprofunde o seu desenvolvimento/progresso pessoal. O Dirigente deve
estar presente para ajudar a crescer os
seus Exploradores.
Para que o Escutismo aconteça, o Dirigente deverá animar a sua unidade, enriquecer atividades pedagogicamente,
fazendo das aventuras um meio de alcance para crescimento e desenvolvimento

dos seus Exploradores. O Escutismo só
funciona se o Dirigente o conseguir através da vivência de atividades, pedagogicamente conscientes e ricas, de modo a
que se criem oportunidades educativas,
para que os Exploradores possam desenvolver os seus conhecimentos, competências e atitudes. Dito desta forma, sim,
o Escutismo funciona!

Marco Barros

exploradores.mocos@escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Exploradores
e Moços

Amigo secreto

Perguntas e respostas

Material: cartas; papel; canetas.
Descrição: Esta dinâmica pode ser executada em qualquer
lugar e a qualquer momento, entre patrulhas e equipa de
animação. O objetivo da dinâmica é fortalecer a relação entre Exploradores e equipa de animação. Deste modo, cada
Explorador terá de escolher um elemento da equipa de animação e escrever-lhe uma carta por mês, durante quatro meses. O Explorador deverá manter-se em anonimato, de modo
a que o Dirigente não saiba quem é. No final dos quatro meses, o Dirigente deverá revelar quem era o seu amigo secreto. A mesma dinâmica poderá acontecer entre elementos da
Expedição.

Dizer “bem” nas costas
Material: folha A4; marcador; fita-cola
Descrição: Esta dinâmica pode ser executada em qualquer
lugar e a qualquer momento, entre Patrulhas e equipa de
animação. O objetivo da dinâmica é o Dirigente e a sua equipa de animação conhecerem melhor os seus elementos. Os
elementos da equipa de animação colocam nas suas costas
uma folha A4 branca. Depois cada elemento deverá escrever nas suas costas três qualidades e três defeitos. O mesmo
poderá acontecer entre Exploradores. Com esta dinâmica, o
Dirigente poderá descobrir o que o grupo pensa de si.

Material: papel; canetas; caixa.
Descrição: Esta dinâmica pode ser executada em qualquer lugar e a qualquer momento, entre Patrulhas e equipa
de animação. O objetivo da dinâmica é o Dirigente e a sua
equipa de animação conhecerem melhor os seus elementos.
Deste modo, escrevem-se em vários papéis várias perguntas
como; filme preferido, qual é o teu clube de futebol, o que
mais gosto, o que menos gosto, comida preferida, desporto
preferido, o que menos gosto, o que eu nunca faria, o meu
maior medo, etc. Os papéis com as perguntas são inseridos
numa caixa. Em grupo, a caixa vai rodando pelos elementos
e estes têm de tirar um papel e responder à pergunta que
lhe sair.

Inspeção ao chefe
Material: relógio; buzina; papel; caneta
Descrição: Esta dinâmica pode ser executada em qualquer
lugar e a qualquer momento, entre Patrulhas e equipa de
animação. O objetivo da dinâmica é os Exploradores conhecerem melhor o seu Dirigente e a sua equipa de animação.
Assim, durante 1 minuto, o Dirigente deverá dizer o máximo
de informação sobre si, sobre os seus gostos, os seus desejos, as suas esperanças, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, etc. Passado o tempo, toca a buzina. Agora, um elemento de cada Patrulha deverá escrever num papel o máximo de
informação que conseguiu reter. Ganha a Patrulha que tiver
mais informação sobre o chefe.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE
• BADEN-POWELL, R., Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE, p. 44
• M.D. FORESTIER, Pela educação da liberdade, Edições CNE, p. 36
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Foto: Gonçalo Vieira

A Lei e os Princípios
O Método Escutista é o motor que coloca esta coisa do Escutismo em órbita.
Mas afinal o que é isso de Método
Escutista (ou como muitos dizem em
forma de cábula: as 7 maravilhas do
método)? Para começar já sabemos
que são 7! E enumerá-las também
nem é difícil:
1. Lei e Promessa
2. Mística e Símbologia
3. Vida na Natureza
4. Aprender Fazendo
5. Sistema de Patrulhas
6. Sistema de Progresso
7. Relação Educativa
O que torna este método mais refinado é que para termos Escutismo, temos que trabalhar estes 7 elementos
todos ao mesmo tempo, tornando-os
verdadeiras maravilhas.
Como diz BP em O Rasto do Fundador:
«O Escutismo é um remédio composto de vários ingredientes e, a não
ser que estes estejam misturados nas
devidas proporções, de acordo com
a receita, aqueles que o aplicam não
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podem culpar o médico por o remédio
não ter efeitos satisfatórios no doente.»
Logo, dependendo de quem pretendemos educar de uma forma individual (o Pioneiro/Marinheiro), temos
que fazer misturas diferentes das 7
maravilhas, usá-las em tempos diferentes, esperar envolvimentos e resultados diferentes.
E como fazemos isto? Como fazemos estas misturas?
Temos de ter presente que as misturas são feitas através do jogo escutista, onde obrigatoriamente as sete
maravilhas têm de estar contidas.
Assim, durante os próximos números
da Flor de Lis vamos fazer misturas
e mistelas, exemplos e boas práticas
para pôr o Método Escutista em ação.
Vamos começar pela Lei e Princípios.
Talvez seja melhor ler o Projeto Educativo - Manual do Dirigente e também A
Lei do Escuta – uma fonte viva.
A Lei e os Princípios definem o nosso código de valores, e as regras pelas
quais nos devemos reger em todos os
momentos das nossas vidas. Quando

não seguimos a Lei e os Princípios,
a nossa vivência em Equipa, em Comunidade, na Paróquia, na Família, e
na Sociedade fica comprometida. O
jogo escutista é uma das maneiras
através das quais podemos interiorizar a Lei e os Princípios, pondo-os
em prática, desconstruindo-os e refletindo sobre eles.

Paula Moreira

Equipa Nacional dos Pioneiros e Marinheiros
Fotos: Gonçalo Vieira, João Matos
pioneirosmarinheiros@cne-escutismo.pt

Jogo de futebol
Lei ou princípios vs Valor

com as regras trocadas

Material
• Papel cenário 2mx2m. Desenhar 13 círculos - numerados
de 1-10 (artigos da Lei) e de I-III (Princípios); desenhar 13
retângulos - valores (p. e., alegria, ajuda,...);
• roleta com 4 posições (pé esquerdo ou direito, mão esquerda ou direita).

Material
• Bola de futebol;
• papeis com as regras.

Descrição
Ao ar livre ou no Abrigo; aos pares. Um elemento roda
a roleta; o outro coloca o pé ou a mão num dos círculos (à
escolha). Rodar novamente a roleta e escolher o valor que
melhor define a Lei/Principio onde já tem o pé ou mão. Se
sair 2 vezes a mesma parte do corpo ou não for possível movimentar-se, passa ao par seguinte. Ganha o par que conseguir fazer mais conjuntos de Leis/Principios vs valores.

Jogo de mímica

Saco para misturar os papéis

Material
• Papéis escritos (artigos da Lei; Princípios; vivências dos
Pioneiros/Marinheiros; termos escutistas; vida de B-P,...);
• saco para misturar os papéis.
Descrição
Esta dinâmica pode ser executada ao ar livre ou no Abrigo
e é jogado por 2 ou mais equipas. Cada elemento vai tirando do saco um papel e tem de representar para que o resto
do grupo adivinhe. Tempo de duração da mímica: 1 minuto.
Ganha a equipa que conseguir acertar no maior número de
papéis escritos.

•
•
•
•
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Descrição
Esta dinâmica tem de ser executada ao ar livre por 2 equipas. De uma forma subtil, informa-se a 1 jogador de cada
equipa que 5 minutos após o início do jogo, este deve ajudar a equipa adversária. Obviamente esta situação irá criar
tensão nas equipas. Verificar como é que cada equipa resolve a situação. No final do jogo fazer um pequeno debate
sobre o que aconteceu e integrar com a Lei do Escuta.

Material
• Papéis escritos com os artigos da Lei e os Princípios;
• saco para misturar os papéis.
Descrição
No início de cada reunião (ao ar livre ou no abrigo), um
elemento do grupo retira do saco um papel e fala de como
durante a semana pôs em prática aquele artigo da Lei ou
aquele Princípio. O debate pode ser estendido a todo o grupo.

Equipa Nacional dos “Scouts de France”; Baden-Powell Hoje
CNE – Secretaria Nacional Pedagógica; Projeto Educativo – Manual do Dirigente; (página 45 e 57 a 65)
Jean-Pierre Normand; A Lei do Escuta – uma fonte viva; (página 14 a 97)
Projecto Educativo – Manual do Dirigente

Foto: Gonçalo Vieira

O Compromisso
O Compromisso constitui, juntamente
com o lenço e a Lei, o elemento comum
a todos os escuteiros do mundo. A adesão a valores comuns é um elo facilitador da união e da compreensão entre
povos, culturas e religiões distintas.
Segundo a constituição da OMME,
a Promessa baseia-se em três dimensões:
• dever para com Deus: adesão a
princípios espirituais e lealdade
para com a religião que professa;
• dever para com o próximo: lealdade para com a nação através
da promoção da paz, compreensão e cooperação local, nacional
e internacional, e participação
no desenvolvimento da sociedade, com respeito pela dignidade
humana e a integridade da natureza;
• dever para consigo mesmo: responsabilidade pelo desenvolvimento integral de si próprio.
O Compromisso traduz-se na Promessa, para os Aspirantes, ou Investidura, no caso dos Noviços que, já
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tendo feito a Promessa em secções anteriores, aderem agora aos princípios,
valores e desafios de uma nova secção.
Embora o Compromisso seja professado com uma oração idêntica para
todos e celebrado em Comunidade,
trata-se de uma vivência pessoal que
resulta de uma adesão voluntária e individual, devendo ser preparado com
base nas expectativas, capacidades e
desejos de cada elemento.
Durante a fase de adesão, a integração dos elementos deve incluir
dinâmicas que permitam a integração
do Noviço/Aspirante no quotidiano
e projetos da Comunidade, mas que
também o ajudem a aprofundar o
significado do compromisso ao qual
estão dispostos a aderir, e a maneira
como este se manifesta na sua vida e
nas suas relações.
Após esta etapa cabe ao elemento
manifestar o seu interesse em realizar
o Compromisso, apenas e quando se
sentir preparado para o fazer. A decisão é, depois, validada pelo Conselho
de Guias e pelo Conselho de Comu-

nidade e deve ser formalizada na Cerimónia num prazo de dois meses. No
todo, a fase de adesão não deve ultrapassar os sete meses.
Nesta edição, revemos algumas atividades que podem ser desenvolvidas
na Comunidade para facilitar o aprofundamento do sentido de Compromisso.

Joana Osório

Equipa Nacional dos Pioneiros e Marinheiros
pioneirosmarinheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Gonçalo Vieira

A Promessa Escutista no Mundo

Traduzir a Promessa em atos

Material
Formulação da Promessa de vários países, nas línguas
originais
Descrição
Os Aspirantes e Noviços recolhem formulações da Promessa de vários países e associações. Além de as tentarem
ler na língua original, devem tentar compreender o que significam e de que maneira representam as dimensões propostas pela OMME. Neste exercício, devem compreender
que todos aderem a valores semelhantes e qual é o alcance
global deste compromisso.

Material
Imaginação, exemplos práticos da vivência em Comunidade
Descrição
Num momento de debate, os Pioneiros e Noviços/Aspirantes devem identificar algumas boas práticas e alguns
momentos críticos da vivência em Comunidade, refletindo
sobre como os valores professados na Promessa foram (ou
não) postos em prática ou vivenciados nesses momentos.
Este debate pode ser feito num momento de avaliação de
um Empreendimento, por exemplo.

Preparação da Vigília
Material
Ideias, e os materiais necessários para as concretizar
Descrição
Os Aspirantes e Noviços devem preparar uma dinâmica
ou momento da Vigília de Oração, tendo como enquadramento o Imaginário vivido pelo agrupamento ou secção e
abordando o significado do compromisso que estão prestes
a assumir.

Entrevista/Álbum de recordações
Material
Máquina fotográfica, papel e caneta.
Descrição
Os repórteres da Comunidade/Equipas preparam uma reportagem sobre o dia do Compromisso dos seus elementos,
registando em vídeo (e fotografias) a cerimónia e o testemunho do próprio, dos companheiros e dos seus familiares
quanto ao significado desse momento. A compilação destes
registos enriquecerá a memória coletiva da Comunidade.

• Assistência Nacional, Celebrações do CNE
• SNP, Manual do Dirigente
• scout.org/sites/default/files/library_files/WOSM_Constitution_EN.pdf
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Os Imaginários na Comunidade
O imaginário constitui uma forma de
vivência da Comunidade numa atividade, projeto ou empreendimento. Diz
respeito a um ambiente envolvente,
uma história ou um mundo imaginado, que têm uma linguagem própria,
heróis, símbolos, valores e mensagens
com os quais o Pioneiro se confronta ao
longo da atividade e que está de acordo com o Imaginário da secção.
Ao definir-se e utilizar-se um imaginário numa atividade, os Pioneiros entram
num mundo fantástico, onde os problemas e obstáculos que têm para resolver
e ultrapassar constituem uma representação. Por isso, vivenciam a atividade
como um jogo, tornando-se mais fácil
debater problemas, encontrar soluções
e vestir o papel de uma personagem.
No Pioneiro, as personagens facilitam
a sua expressão perante o grupo, arriscando-se o arrojo e não se tendo medo
de se cair no “ridículo”, pois todas as
tentativas de expressão fazem parte do
jogo. Assim, aprende-se a comunicar e
a expressar.
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Por outro lado, os imaginários permitem visualizar os valores e os problemas
em absoluto, dando ao Pioneiro a oportunidade de encarar as situações de diferentes perspetivas que não apenas a
sua, aquela que é baseada na sua vivência pessoal. Ao fazê-lo, dão-se passos
no sentido da compreensão mútua, da
empatia e da capacidade de perceber
que as situações têm múltiplas faces e
possibilidades de interpretação.
Por fim, as atividades vividas ao abrigo dos imaginários permitem colocar o
jogo escutista em pleno funcionamento. Os vários momentos de um imaginário podem permitir enquadrar aventuras com técnica escutista, momentos de
partilha espiritual, atitudes de cidadania
ou outras dimensões, tudo ao serviço
do propósito final, que é representar os
feitos e conquistas dos heróis da história. Assim, trabalha-se a criatividade.
Com os imaginários, aprende-se brincando. Nesta edição, apresentamos
algumas dinâmicas para realizar em Comunidade, com o intuito de desenvolver

a imaginação, a criatividade, diversão,
trabalho em equipa e a eficácia, que
podem posteriormente ser utilizadas
para fomentar a escolha de imaginários a
viver anualmente, num empreendimento ou numa atividade isolada. A Equipa
de Animação poderá dirigir as questões
caso já haja um imaginário definido no
âmbito do Plano Anual do Agrupamento
e/ou da Comunidade.

Equipa Nacional dos Pioneiros e
Marinheiros
pioneirosmarinheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Pioneiros e
Marinheiros

Imaginação e Criatividade 1
Material
• Papel e lápis para cada equipa.
Descrição
Distribuem-se pelas equipas, ao acaso, questões o mais
absurdas possível. Dá-se em tempo determinado para que
cada equipa prepare o tema que lhe calhou, encontrando
uma solução conjunta. Após, procede-se à partilha, em Comunidade, do problema e da solução encontrada.
Exemplo:
«Na Pratolândia, todas as pessoas medem 30 cm de altura
e 1,80 m de diâmetro. Como organizaríeis a sua vida (meios
de transporte, casas, serviços) atendendo a este detalhe?»
Variantes:
Cada equipa faz a sua própria história e passa à outra para
que aquela tente dar-lhe uma solução. No final faz-se uma
partilha, a ver qual a equipa que deu mais soluções a cada
questão, e qual a história mais original ou mais absurda.

Imaginação e Criatividade 2
Material
• Imaginação, exemplos práticos da vivência em
Comunidade.
Descrição
Após o primeiro jogo, podem desenvolver-se algumas atividades para consolidar ou consciencializar sobre os valores
que encerram:
1. Questionar: Como vos sentistes a realizar esta dinâmica?
Que opinião merece a solução proposta pela vossa equipa?
Como vos empenhastes na tarefa encomendada à equipa?
2. Que valores se desenvolvem ao realizar este jogo?
3. Porque é que a criatividade é considerada um valor?
Porque é que ser criativo pode ser importante na vida de
cada um?
4. Escolher cinco objetos da vida diária e dar-lhes uma utilidade diferente. Partilhar e avaliar as propostas.

Modernizar lendas,

Redecorar o Abrigo
Material
• O que for necessário.
Local
no Abrigo
Descrição
Redecorar o Abrigo de acordo com o Imaginário adotado
pela Comunidade ou pelo Agrupamento para o ano escutista, incluindo os cantos das Equipas, o painel de progresso,
a área comum. Enriquecer a decoração com fotografias, recordações e reflexões que vão surgindo ao longo das atividades do ano escutista.
No final do ano escutista, fazer um registo da decoração
final do Abrigo e guardar no Livro de Ouro das Equipas.

parábolas e histórias
Material
• Lendas, parábolas, passagens do Evangelho, trechos do
Escutismo para Rapazes, ou outros.
Descrição
Selecionar uma lenda, parábola, passagem do Evangelho
ou de livros escutistas que contenham uma mensagem ou um
valor importante. Trabalhar a mensagem e identificar circunstâncias da realidade e vivência dos Pioneiros em que ela se
adeque. Dinamizar uma peça para o Fogo de Conselho, Vigília
ou outro momento em grupo onde ela possa ser representada.
Exemplo: Na Peça de Natal da Comunidade, os Reis Magos representam as classes favorecidas dos nossos tempos
(jogador de futebol, estrela de rock, empresário, …), mas curvam-se perante o Menino Jesus, que representa uma criança
simples e humilde, mostrando que todos nós nascemos para
servir o próximo, independentemente da etnia e classe social.

• Jogos e Dinâmicas, FRANCIA, Alfonso; MARTINEZ, Óscar, coleção Educar para Valores, Paulus Editora
• Mística e Simbologia, CNE, Secretaria Nacional Pedagógica
• Manual do Dirigente, CNE, Secretaria Nacional Pedagógica
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Cerimoniais
«O Escutismo joga fortemente com símbolos e serve-se da simbologia como
um elemento fundamental ao serviço do
seu método.»
Pe. Manuel Fonte in Mística e Simbologia do CNE
Esta deve ser uma das principais premissas subjacentes ao papel do chefe de
comunidade em todo o jogo escutista.
Tal como todas as atividades que utilizam o método escutista, também os
cerimoniais direcionados para a secção
possuem uma característica pedagógica
que deve ser veiculada e reforçada em
todos os momentos. A equipa de animação (EA) deve, por isso, dedicar-lhe a
máxima atenção e utilizá-los no decurso
da sua planificação, preparação e execução, como veículo de exaltação da proposta educativa para a secção.
Ao fazê-lo, será de todo sensato envolver os Pioneiros/Marinheiros em todos os momentos da sua construção.
Desde a escolha do local à sua decora-
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ção, passando pela animação, participar
no cerimonial não deve ser só assistir
sentado ao seu desenrolar, mas sim ser
ator, ser responsável pela sua execução. São sempre boas oportunidades
para vivenciar o imaginário escolhido e
vertido no Plano de Ação da Unidade e
para educar, consciencializar para o significado e riqueza pedagógica que tem
a simbologia do CNE. E creiam-me, sendo as ideias deles bem desafiantes, são
um fantástico veículo de crescimento da
mística do grupo!
E afinal de que cerimoniais estamos a
falar?
Falamos, por exemplo, da Abertura
e bênção do Fogo de Conselho, Passagem de Secção, Vigília de Oração (Velada d’Armas), Promessa, Investiduras de
Guias e de Cargos, Totemização, Entrega de Insígnias (Anilha de Mérito, p. ex.),
etc.
No entanto, independentemente de
serem cerimoniais exclusivamente de Comunidade/Frota ou Equipa/Equipagem,

é necessário que a EA, na sua realização,
procure usar sempre de alguma prudência e cuidado, principalmente quando
forem públicos, vividos no seio da Comunidade. Alguns destes cuidados, comuns
a todos eles, vêm muito bem explicados
e podem ser consultados no Manual do
Dirigente, p. 118-119.
Fica o desafio!

Vitor Rodrigues

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Gonçalo Vieira

O meu símbolo

Jogar com os símbolos

Temas: cooperação, identidade, imaginação, estética
Jogadores: Equipa/Equipagem
Lugar: Abrigo
Descrição: A equipa de animação desafia cada Equipa/Equipagem a construir o seu próprio símbolo de Equipa. Este deverá estar ligado e ser identificativo do patrono escolhido e
representativo das suas características e qualidades de vida.
Será desenhado e construído num material que propicie
também a sua adaptação/inclusão no distintivo de equipa
usado no uniforme. Depois, procede-se à entrega dos distintivos em cerimonial próprio, usando, p. ex, a dinâmica que
se segue.
Variante: Construir o símbolo do seu totem pessoal.

Pertença a grupos

Temas: sensibilidade, imaginação, sabedoria, trabalho em
equipa
Jogadores: por Equipa/Equipagem ou individual (em pequenas Comunidades)
Materiais: os símbolos do CNE, particularmente os da secção, impressos em cartões
Lugar: Abrigo ou ao ar livre
Descrição: Sem que a Comunidade/Frota veja, o chefe de
secção coloca num painel uma seleção de cartões com os
símbolos impressos na frente e com o seu significado no
verso, tapando-os com uma folha branca. As Equipas/Equipagens agrupam-se no seu canto e, à medida que o chefe
destapa um símbolo, procuram definir o seu significado num
período de tempo pré-determinado.
Procede-se da mesma forma para os demais símbolos e, no
final, premeia-se aquela que mais vezes se conseguiu aproximar do significado dos mesmos, isentando-a da tarefa de
limpeza do Abrigo, p. ex.
Variantes:
• Em grupos com maior à-vontade no tema e no intuito de
incentivar ao gosto pela simbologia, poder-se-á recorrer a
um dos vários dicionários de símbolos existentes no mercado e introduzi-los no jogo.
• Cada Equipa/Equipagem, após escolher o símbolo com
que mais se identificou, procurará construir uma pequena história/banda desenhada em que o mesmo seja o ator
principal e, depois, partilhá-la-á com as demais ou com outras secções do agrupamento.

Temas: trabalho em equipa, imaginação, criatividade
Jogadores: Equipa/Equipagem
Lugar: Abrigo
Descrição: A equipa de animação, aproveitando a aproximação da data de realização, p. ex. da Investidura de Guias,
desafia as Equipas/Equipagens a construírem um projeto
para esse cerimonial, que englobe uma proposta de ambiente escutista (com construções, cenário, etc.) e de animação (cânticos, imagens, etc.), mas cada um tendo por base e
como elemento central um dos símbolos da secção: a Rosa
dos Ventos, a Gota de Água, a Machada ou Icthus. O conteúdo do cerimonial deve ser dotado de informação sobre o
símbolo utilizado.

•
•
•
•
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BADEN-POWELL, R., Escutismo para Rapazes, Edições CNE
CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE
Biblioteca Digital do CNE: http://biblioteca.cne-escutismo.pt
FONTE, Pe. M., Mística e Simbologia do CNE, Edições CNE

A Vida na Natureza
No livro Auxiliar do Chefe Escuta,
B-P ofereceu-nos as seguintes ideias,
equacionadas como a definição original do Escutismo:
«O Escutismo é um jogo de rapazes, dirigido por eles mesmos, e pelo
qual os irmãos mais velhos podem
proporcionar aos irmãos mais novos
um ambiente são, e animá-los e entregar-se àquelas atividades saudáveis que despertam neles a virtude da
cidadania.»
B-P continua, referindo:
«O estímulo mais forte é dado pelo
estudo da natureza e da vida nos bosques. Influi diretamente no indivíduo,
e não na massa. Exalta tanto as qualidades intelectuais como as puramente
materiais e morais.»
Podemos facilmente concluir, só por
estas palavras, a importância de que se
reveste a aprendizagem e a vida ao ar
livre. O ar livre é o verdadeiro objetivo
do Escutismo e a chave do seu êxito.
No acampamento, com a vida ao ar livre e sabor sertanejo, os seus expedientes culinários improvisados, os jogos
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através dos bosques, o seguimento de
pistas, a orientação, o pioneirismo, as
pequenas privações e os alegres cantares do fogo de conselho, os jovens são
confrontados com várias oportunidades para o seu crescimento:
• Desenvolvimento de capacidades
técnicas e habilidades físicas, bem
como competências de autonomia
e responsabilidade, impostas pelas
exigências do meio.
• Superar-se nos desafios que a vida
ao ar livre impõe.
• Aprender a viver com maior simplicidade e capacidade de adaptação,
despojado dos artifícios, tecnologias
e confortos que o quotidiano moderno proporciona.
• Encontro com Deus e consigo mesmo, ao contemplar a beleza dos elementos naturais.
• Cidadania e responsabilidade ambiental: conhecer a Natureza para
melhor a preservar.
• Beneficiar do bem-estar e saúde que o
ar livre, comprovadamente, proporciona.
Enquanto educadores, devemos ter

estas premissas bem presentes; devemos ser capazes de sair debaixo da telha, de rolar com eles colina abaixo, de
esfolarmos os joelhos e reerguermo-nos
para continuar o jogar; de experimentar
e ultrapassar as dificuldades da realidade
com que somos diretamente confrontados e que não podemos ali deturpar.

Vítor Rodrigues e Joana Osório
pioneiros.marinheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Flecheirosvilarealenses

Acampamento sustentável
Desafio:
Erguer um acampamento em que os rapazes fabricam as
suas próprias tendas, preparam os locais de banho, as cozinhas de campo, as latrinas, fossas de gorduras e detritos, a
utilização de improvisações de campo, o fabrico de utensílios e mobiliário e em que a “tecnologia” é deixada debaixo
da telha, em casa.
Definir que o impacto ecológico do acampamento deve
ser mínimo, adotando estratégias para o concretizar (por
exemplo, evitar uso de detergentes e químicos, não produzir lixo, evitando alimentos embalados, reciclar resíduos alimentares, etc.).
Variante:
Organizar o acampamento inteiro em modo bushcraft.

Bivaque
Desafio:
Realizar a travessia de uma serra em autonomia, transportando a Equipa todo o material necessário para pernoitar,
alimentar-se e realizar os desafios propostos.
Variante:

• Pernoitar em abrigos improvisados.
• Dinamizar momentos de interação com as comunidades por onde passaram (p.ex., participar na Eucaristia,
aprender uma técnica de artesanato, recolher histórias).
• Recolher informação sobre a fauna, flora e iniciativas
de preservação da Natureza dos locais naturais por
onde passam.
• Proporcionar momentos de animação espiritual e de
reflexão individual em momentos específicos do dia
(p.ex., nascer e pôr do sol, noite sob as estrelas).

Empreendimento
de cariz ambiental
Desafio:
Realizar um Empreendimento de cariz ambiental, como:

• Obter a Insígnia Mundial do Ambiente, através do
desenvolvimento de uma ação local de proteção
ambiental. Mais informações estão disponíveis na
publicação Programa do Escutismo Mundial para o
Ambiente.
• Adotar um troço de rio e cuidar dele, por exemplo,
no âmbito do Projeto Rios.
• Participar nas atividades ou realizar uma ação de ajuda num dos centros escutistas ambientais do CNE.
Recolher mais ideias sobre atividades de cariz ambiental em
www.ambiente.cne-escutismo.pt.

•
•
•
•
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Montanhismo
Desafio:
Preparar uma atividade em alta montanha, podendo ser
inclusivamente uma atividade internacional, onde a Equipa
utiliza técnicas de montanhismo (ou aprende a utilizar), para
poder avançar no terreno e ultrapassar obstáculos impostos
pela própria Natureza.
Alguns exemplos:

•
•
•
•
•

segurança e sobrevivência em alta montanha;
técnicas de cordas, escalada, rapel ou slide;
caminhada e escalada em glaciares e no gelo;
canyoning;
atividades de neve: ski, raquetes, ski touring, entre
outros.

BADEN-POWELL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições do CNE.
CORPAS, P., Robert Baden-Powell, Edições Salesianas.
OMME, Ideias para animadores – Escutismo da Prática, Edições CNE.
OMME, Programa do Escutismo Mundial para o Ambiente, edição traduzida pela Secretaria Nacional do Ambiente e Prevenção.

A Natureza, o Pioneiro e Deus
«O estudo da Natureza mostrar-vos-á as coisas maravilhosas de que Deus
encheu o mundo para vosso deleite.»
P. J. Sevin – Le Scoutisme
«O maior espanto, para mim, é como
é que alguns educadores negligenciaram o estudo da Natureza, esse meio
educativo simples e infalível, e debatem-se para impor os estudos bíblicos
como o primeiro passo para convencer
um rapaz, irrequieto e cheio de espírito,
a pensar sobre coisas transcendentes.»
Baden-Powell
As atividades ao ar livre proporcionam
oportunidades de crescimento inquestionáveis. B-P, no seu estilo visionário,
indicava ainda que era pelo contacto
com a Natureza que os escuteiros descobriam a importância de a respeitar e a
preservar. Este simples pensamento tem
várias implicações e é sobre eles que
nos debruçamos nesta edição.
Por um lado, o pensamento de B-P reflete, de uma maneira muito simples e
direta, as preocupações ambientais que
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caracterizam os tempos atuais, mantendo a essência da mensagem – a de
preservar os meios em que temos o privilégio de viver. Por outro lado, impele
o escuteiro a tomar consciência de que
faz parte de uma obra maior e que, ao
vivê-la, tem também a possibilidade de
ir ao encontro de Deus e de si próprio,
através da contemplação, da reflexão e
da superação que a experiência da Natureza proporciona de formas sublimes.
Numa faixa etária em que a procura
do desafio e da superação se aliam ao
espírito crítico e à rejeição de “verdades impostas”, falar sobre as iniciativas
de preservação do ambiente na sede
não tem sentido se o Pioneiro não com-preender e não se identificar com o
contexto nas quais elas têm impacto. Da
mesma maneira, refletir sobre si próprio
e sobre a sua relação com Deus num
ambiente que permite a contemplação,
o silêncio e a superação individual assume uma dimensão muito diferente da
de uma abordagem teórica, técnica e/
/ou em sala à mensagem de Deus.
A Natureza torna-se, assim, num con-

texto de excelência para o Pioneiro se
desafiar, se superar, de poder descobrir, questionar e refletir, sendo o papel do Dirigente o de proporcionar a
descoberta e não o de impor conhecimentos, teorias ou práticas.

Joana Osório

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Joana Osório

Encontro comigo mesmo
e com Deus, na Natureza
Materiais
• papel e caneta, por elemento.
Desenvolvimento
Realizar um raide de sobrevivência com os Pioneiros,
em terreno duro, montanhoso e com vários obstáculos
físicos e psicológicos, podendo incluir dinâmicas mais
radicais e técnicas como escalada, canyoning, bivaque,
técnicas de cordas, etc. Quanto mais intenso e desafiante
for o percurso, melhor.
À noite, de preferência ao ar livre, criar um ambiente
de reflexão e silêncio. Cada Pioneiro deve refletir sobre si
próprio durante a atividade do dia:
– Qual foi a minha principal fraqueza e força?
– O que agradeço?
– Em que momento me encontrei com Deus?
– Quais são as minhas dúvidas sobre mim? E sobre a
minha relação com Deus?
– O que é que eu descobri sobre mim mesmo?
– O que é que eu descobri sobre um companheiro da
equipa?
– Um sonho (o Pioneiro deve imaginar-se a concretizá-lo e escrever três passos que o aproximem de concretizar esse sonho).
A reflexão deve ser individual. Alguma partilha pode
ser feita, em confidência com o Dirigente ou com um Assistente, ou em grupo. As dúvidas e questões devem ser
discutidas abertamente, ajudando o Pioneiro a refletir e
nunca com o objetivo de impor uma resposta.

Raide com Arte
Materiais

•
•
•
•

máquina fotográfica ou smartphone;
papel e lápis;
cola, clipes, agrafes ou cordel;
outros materiais para trabalhos manuais.

Desenvolvimento
Realização de um raide desafiante dentro de uma reserva
natural, onde os Pioneiros têm de pôr em prática conhecimentos de orientação, avançar alguns obstáculos no terreno
e construir uma obra de arte (podendo ser um vídeo, uma fotografia, uma colagem com elementos naturais, etc.), sobre
os principais pontos de interesse; espécies animais e vegetais características da zona; principais ameaças ao ecossistema; identificar uma iniciativa que potencie a conservação
do local.

Pegada Ecológica
Materiais

• conjunto de questões sobre hábitos de consumo, estilos de vida, comportamentos sustentáveis (consultar links fornecidos);
• cartões vermelhos, laranja e verdes, que funcionarão
como pontuação. Os cartões devem chegar para todos os elementos e todas as perguntas feitas.
Desenvolvimento
Para cada pergunta, o Pioneiro deve decidir se o seu comportamento é amigo do ambiente ou insustentável, sendo-lhe atribuído um cartão vermelho, laranja ou verde. O Pioneiro deve colocar os cartões no chão, formando uma espécie de pegada. No final, refletir sobre o estilo de vida predominante e como se podem alterar alguns comportamentos.

• http:///www.essejota.net
• SCHÖNBORN, Christoph (2011). YOUCAT – Catecismo Jovem da Igreja Católica. Paulus Editora.
http://www.youcat.org/pt/home-de/
• Guias de boas práticas e recursos do Departamento Nacional de Ambiente em http://ambiente.cne-escutismo.pt/.
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Aprender Fazendo 1
O Escutismo, através do aprender
fazendo, encoraja os jovens a participarem ativamente na sua própria educação. Esta participação, que se quer
prática, deve ser estimulada desde o
início, envolvendo os escuteiros na
preparação, realização e avaliação das
diversas atividades a que se propõem,
constituindo-se como uma oportunidade de aprendizagem ímpar.
Apesar de cada secção ter a sua
atividade típica (a abordar num próximo artigo), que difere necessariamente das demais e que materializa o
aprender fazendo em cada uma delas,
existem atividades que são comuns a
todas (e que, mesmo assim, têm características diferenciadas de acordo com
a secção em que são realizadas). Apesar de estas poderem ser realizadas a
nível internacional, nacional, regional,
de núcleo ou local, centrar-nos-emos,
apenas, nestas últimas, que podem ser,
genericamente, divididas em:
• reuniões e conselhos;
• atividades/jogos de campo ou
sede;
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• acampamentos/acantonamentos.
As reuniões, quer sejam as Reuniões
de Equipa/Equipagem ou Conselhos
de Guias/Mestres, permitem desenvolver nos seus membros o sentido de organização, responsabilidade, espírito
de corpo e espírito crítico através do
contributo de todos os seus participantes para os assuntos tratados.
As atividades, realizadas em Equipa/
/Equipagem, devem ser efetuadas nos
abrigos ou, preferencialmente, fora
destes, incluindo jogos sempre que
possível. No caso de serem realizadas
em Comunidade/Frota, as Equipas/
/Equipagens deverão agir de forma
autónoma. Assim, são trabalhadas a
responsabilidade, autonomia e o espírito de Equipa/Equipagem de cada
uma delas.
Os acampamentos e acantonamentos, pela preparação que implicam e
pelas vivências que proporcionam,
deverão constituir-se como momentos
altos do Empreendimento/Cruzeiro.
Independentemente do resultado final de qualquer atividade, se não existir

uma participação ativa dos Pioneiros/
/Marinheiros na sua preparação, realização e avaliação, a sua aprendizagem
e crescimento ficam muito aquém do
possível, desperdiçando-se uma ótima
oportunidade de desenvolvimento individual e coletivo.

Carlos Nunes

pioneiros.marinheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Joana Osório

De um corpo para outro
Objetivos
• desenvolver a capacidade de planeamento em Equipa/
/Equipagem;
• desenvolver a criatividade e o pensamento crítico dos
elementos da Equipa/Equipagem.
Material
• papel e caneta;
• cartões tipo A - com diversos imaginários amplamente
conhecidos (filmes, séries, ...);
• cartões tipo B - com tipos de atividade (acantonamento,
acampamento, atividade na sede, atividade no campo).
Temas abrangidos
• trabalho em equipa, criatividade.
Número de jogadores:
• mínimo de 2 grupos (Equipas/Equipagens ou metade
destas).
Local:
• espaço que permita a reunião em grupos.
Desenvolvimento
• Hipótese 1
1) É sorteado um cartão de cada tipo (A e B).
2) Todos os grupos planeiam uma atividade de acordo
com o indicado nos cartões (igual para todos os grupos).
• Hipótese 2
1) É sorteado um cartão de cada tipo (A e B) para cada
um dos grupos.
2) Todos os grupos planeiam uma atividade de acordo
com o definido em cada um dos cartões (diferente para
cada grupos).
• Ambas as hipóteses:
3) Os pormenores não definidos (como os objetivos, duração da atividade, orçamento ou outros) são acordados
entre os grupos antes de se iniciarem os trabalhos.
4) No final de um tempo determinado (de 30 minutos a
2 horas, dependendo da experiência dos grupos), estes
apresentam a sua proposta de atividade para todos os
grupos.
5) Depois das apresentações, as atividades são avaliadas, recolhendo-se os pontos mais positivos e apontando-se os pontos a melhorar em cada uma delas.

Dragões esfomeados
Objetivos
• desenvolver a autonomia e a responsabilidade dos elementos da Equipa/Equipagem;
• desenvolver o Espírito de Equipa através da contribuição efetiva para uma atividade de Equipa/Equipagem.
Material
• cartões com diversas tarefas para uma atividade de
Equipa/Equipagem: oração inicial, oração final, instrução sobre ..., jogo sobre ..., outros.
Temas abrangidos
• autonomia, criatividade, responsabilidade.
Número de jogadores:
• uma Equipa/Equipagem.
Local:
• espaço que permita a reunião em Equipa/Equipagem.
Desenvolvimento
a. Com algum tempo de antecedência, distribuir aleatoriamente os cartões pelos elementos da Equipa/Equipagem.
b. Cada elemento da Equipa/Equipagem prepara a(s)
tarefa(s) atribuída(s), discriminando também qualquer
material de apoio que considere necessário para a mesma, de forma a que todos participem ativamente na preparação da atividade de Equipa/Equipagem.
c. Definir os pormenores necessários para uniformizar a
atividade (como objetivos, fita do tempo - tempo atribuído a cada momento, orçamento, local ou outros).
d. Realizar a atividade conforme planeado, sendo animada por todos os elementos.

• CNE - Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (p. 153-157,
p. 181-191, pp. 253-254), Edições CNE

98

Empreendimento
A atividade típica da III Secção – o Empreendimento, comporta quatro fases
fundamentais: Idealização e Escolha,
Preparação, Realização e Avaliação. Esta
divisão em etapas sequenciais (método
do projeto), apesar de transversal a todas as secções tem especificidades em
cada uma delas.
Nos Pioneiros/Marinheiros, e previamente à idealização de um Empreendimento/Cruzeiro pelas Equipas/Equipagens, devem ser definidos em Conselho
de Guias/Mestres os critérios gerais que
enquadrarão todas as suas propostas.
Aspetos como a duração, a inclusão de
atividades de agrupamento, regionais
ou nacionais devem ser debatidos.
Nesse mesmo Conselho de Guias,
ou noutro momento que seja oportuno, pode e deve ser incitada a imaginação e a ambição dos Pioneiros, para
que produzam propostas de Empreendimentos que sejam ricas e motivantes.
Esta fase acaba com a apresentação
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da forma mais criativa e esclarecedora possível de todas as propostas em
Conselho de Comunidade/Frota, seguindo-se a sua eleição.
Na segunda etapa são iniciados todos os preparativos para a execução do
Empreendimento escolhido. Assim, e
depois de enriquecido, são distribuídas
tarefas pelos elementos e, eventualmente, constituídas comissões para que as
diversas tarefas possam ser trabalhadas.
Esta preparação, que deve ser acompanhada pela Equipa de Animação, prolonga-se por todo o Empreendimento
até à realização da Atividade Final.
A fase seguinte, Realização, é a vivência de tudo o que foi preparado,
embora ainda hajam preparativos a
ocorrer não só para a Atividade Final
mas também para algumas atividades
intercalares planeadas.
Depois de tudo, nenhum Empreendimento se pode considerar terminado sem a Avaliação. Esta deverá

ser feita não só individualmente e em
Comunidade mas também em todos
os pequenos grupos que participaram
na sua realização, como o Conselho de
Guias, Equipas e em comissões. Desta
avaliação, que deverá ser registada,
poderão retirar-se conclusões do que
correu melhor ou pior, assim como
ideias para os próximos Empreendimentos. É ainda nesta fase que, por
excelência, se deve avaliar o progresso
pessoal de cada elemento.

Carlos Nunes

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Comunidade N.º 6 S. Francisco
Xavier.

Apresentações criativas
1. Objetivos:
a. desenvolver a capacidade de planeamento em Equipa/
/Equipagem;
b. estimular a criatividade da Equipa/Equipagem.
2. Material:
a. todo o material disponível no abrigo (material de escrita, panos ou roupas, papel de cenário, ...);
b. cartões tipo A – com diversos imaginários amplamente
conhecidos (filmes, séries, ...);
c. cartões tipo B – com tipos de atividade (acantonamento,
acampamento, atividade na sede, atividade no campo).
3. Temas abrangidos:
criatividade e expressão.
4. Número de jogadores:
mínimo de 2 grupos (Equipas/Equipagens ou metade
destas).
5. Local: Espaço amplo que permita a movimentação dos
grupos.
6. Desenvolvimento
a. Sorteio dos cartões
Hipótese 1 – É sorteado um cartão de cada tipo (A e B).
Hipótese 2 – É sorteado um cartão de cada tipo (A e B)
para cada um dos grupos.
b. Realização:
1) Os grupos, utilizando os materiais à sua disposição,
preparam e apresentam da forma mais criativa e esclarecedora o seu Empreendimento, considerando
que a atividade do cartão B é a sua atividade final.
2) Os pormenores não definidos (como os objetivos,
duração do Empreendimento ou outros) são acordados entre os grupos antes de se iniciar a preparação.
3) No final de um tempo determinado (de 30 minutos
a 1 hora), os grupos apresentam a sua proposta de
Empreendimento para todos os outros.

Painel de Empreendimento
1. Objetivos:
a. desenvolver a criatividade dos elementos da Equipa/
/Equipagem;
b. desenvolver o espírito crítico e a capacidade de organização e síntese da Equipa/Equipagem.
2. Material:
a. papel de cenário;
b. material de escrita (marcadores, lápis de cor e de
cera, ...);
c. folhas coloridas;
d. cordões coloridos;
e. outro material.
3. Temas abrangidos:
criatividade, expressão e organização.
4. Número de jogadores:
mínimo de uma Equipa/Equipagem.
5. Local:
espaço que permita o trabalho à volta do papel de
cenário.
6. Introdução:
O painel de Empreendimento é uma ferramenta muito
útil para manter atualizados e visíveis os objetivos, tarefas,
prazos de realização e outros elementos do Empreendimento.
7. Desenvolvimento
a. Utilizando alguns dos dados fornecidos na dinâmica
anterior ou utilizando o Empreendimento atual da
Comunidade/Frota, construir um painel de Empreendimento de forma criativa e que permita facilmente a
todos os elementos saberem quais as suas tarefas e
qual o ponto de situação da preparação do Empreendimento.
b. À medida que as atividades vão sendo realizadas, colocar alguma coisa da avaliação das mesmas no painel
(fotografias, frases que marcaram a atividade, ...).

NOTA: esta atividade pode ser aplicada depois da dinâmica «Feira de Atividades» descrita na p. 17 da Flor de Lis
n.º 1259 de fevereiro de 2015.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE, p. 157164; 185-192.
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Painel de Empreendimento
No Painel de Empreendimento deve
ficar tudo registado… este acompanha
o Empreendimento, deve ser apelativo
e fruto da colaboração de todos, para
que toda a Comunidade sinta orgulho
no trabalho exposto.
• Deve estar colocado em local acessível a todos os elementos da Unidade.
• Deve ser facilmente transportável
para que possa acompanhar a Unidade nas diversas etapas do projeto.:
• Deve permitir uma monitorização de
todo o projeto: em cada momento
dá-nos a informação sobre o que foi
feito e o que falta fazer, o que vem
a seguir, o que é que falhou e tem
de ser corrigido para que o projeto
continue exequível, etc.
• Serve como elemento motivador
para todos os elementos.
• Deve garantir que todos estão a par
de tudo em todos os momentos do
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projeto, de modo a que ninguém
seja excluído ou se autoexclua.
• Deve constituir-se como o compromisso que cada elemento assume
de contribuir para a realização plena
do projeto. Para que assim seja, deve
guardar-se um espaço no painel de
projeto para que todos os elementos
ali possam assinar em sinal de acordo e de compromisso.
O que deve constar num painel de
Empreendimento, ou seja, olhando
para o nosso painel deveremos ser
capazes de responder claramente a todas estas questões:
1. NOME / TEMA
2. LEMA
3. IMAGEM OU SÍMBOLO
4. HERÓI / MODELO
5. O QUÊ? => Objetivos
6. COMO? => Descrição do que
fazer
7. QUANDO? => Calendarização
8. QUANTO?

9. QUEM? => Quem faz o quê
10. PARA QUEM? => … se destina
11. ONDE?
12.
COM
QUÊ?
=>
Recursos
materiais,
comissões técnicas,…
13. MÉTODO ESCUTISTA => Conseguimos perceber “onde estão” as
sete maravilhas do método no desenrolar das atividades: Lei e Promessa, Mística e Simbologia, Vida
na natureza, Aprender fazendo, Sistema de patrulhas, Progresso pessoal e Relação educativa
14. VALORES ESCUTISTAS

Paula Moreira

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Bruna Coelho e Inês Lourenço
Martins

O teu Painel de
Empreendimento

As sete maravilhas do método

Temas: planeamento, criatividade, entreajuda, compromisso
Jogadores: todos os elementos do Grupo
Materiais: papel de cenário; lápis; marcadores; tintas; pincéis,…
Lugar: a definir
Desenvolvimento: Depois do enriquecimento do Empreendimento, há que passar toda a informação para um painel.
Toda a Comunidade é convidada a construir um painel (com
as dimensões de, por exemplo, 2 metros x 1,2 metros) que
seja colorido e que ao mesmo tempo tenha toda a informação (desde o ponto 1 ao ponto 12) referente ao Empreendimento a viver pela Comunidade.

e o Empreendimento
Temas: planeamento, entreajuda, compromisso
Jogadores: todos os elementos do Grupo
Materiais: o teu painel de empreendimento; papel; caneta
Lugar: no abrigo
Desenvolvimento: Dividir a Comunidade em sete grupos e
denominá-los segundo as sete maravilhas do método (explicar aos Pioneiros o que significa cada uma das maravilhas).
Com base no painel de empreendimento da Comunidade
e na listagem de todas as atividades a realizar até à grande
atividade final, cada grupo vai escrever num papel as atividades do Empreendimento onde consegue identificar a maravilha do seu grupo.
No final e em plenário, partilhar as escolhas dos sete grupos
e justificar as escolhas.
Verificar que cada atividade deve ser escolhida pelos sete
grupos, ou seja, cada atividade deve (de uma forma intrínseca) revelar as sete maravilhas do método. Caso tal não aconteça, a atividade em questão deverá ser reformulada.

O rabisco
Temas: criatividade
Jogadores: por Equipa
Materiais: papel A4: caneta
Desenvolvimento: Estipular um tempo para desenhar e
um tempo para inventar uma história. Dispor as Equipas em
círculo. Cada Equipa tem uma folha A4 onde desenha um
rabisco ou o que quiser e ao fim do tempo estipulado passa
à Equipa seguinte a folha.
A Equipa seguinte recebe a folha e com base no que está
desenhado continua o desenho. Passado o tempo definido,
passa à Equipa seguinte e assim sucessivamente até que o
Dirigente manda parar a circulação das folhas.
No final, cada Equipa tem de inventar uma história para o
desenho que tem a sua folha e apresentá-la ao Grupo.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (p. 307-309, p. 354-359),
Edições CNE.
• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Goodyear – Edição 29, Edições CNE.
• CNE, Manual do Dirigente 1 – Pedagogia do Projeto, Edições CNE.
• CNE, Manual do Dirigente 10 – Empreendimento, Edições CNE.
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Foto: Gonçalo Vieira

Sistema de Patrulhas 1
«O Sistema de Patrulhas tem sobretudo a finalidade de confiar
verdadeiras responsabilidades ao
maior número possível de rapazes,
a fim se desenvolver o seu carácter.»
Baden-Powell
O Sistema de Patrulhas é o principal
motor do Escutismo: na atribuição de
cargos e funções a cada elemento, liderados por um dos seus pares, os escuteiros reconhecem e assumem responsabilidade e a importância do seu
contributo para o bem comum. Neste
meio, o escuteiro tem também a oportunidade de experimentar tarefas e papéis novos, descobrindo e desenvolvendo as suas capacidades, enquanto
indivíduo e enquanto membro de um
grupo.
Partindo deste pressuposto, a
Equipa de Animação da Comunidade/Frota deverá constituir a subunidade de forma a salvaguardar
alguns aspetos de extrema impor-
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tância e que são transversais a toda
a sua gestão:
• o respeito pelo género/diferença
(coeducação);
• a cooperação entre elementos de diferentes idades (verticalidade);
• a integralidade da Equipa/Equipagem (efetivo).

Ao garantir estes elementos, permite--se que o escuteiro se confronte
com a necessidade de se adaptar para
acomodar as diferentes particularidades dos seus pares, dando simultaneamente o seu contributo individual para
o bem comum, nunca abdicando das
suas convicções ou identidade própria.
Desta maneira, é no seio do “bando
selvagem de crianças e jovens” que o
escuteiro desenvolve o sentido de responsabilização, respeito pelos outros,
fraternidade, cooperação, compromisso e de serviço, características essenciais enquanto cidadão do mundo e do
futuro.
Contudo, por vezes, e fruto das mais
variadas circunstâncias, alguns des-

tes aspetos podem ser esquecidos ou
adaptados. Enquanto chefes de unidade, cabe-nos refletir sobre o impacto
que esta decisão tem na vivência da
Equipa/Equipagem. Assim, no início do
ano escutista, devem definir-se regras
em Conselho de Guias que sustentem
a sua integralidade e diversidade.
Não há educação para a liberdade e
para a responsabilidade sem liberdade
nem responsabilidade. Confiemos nos
jovens!

Vitor Rodrigues e Joana Osório
pioneiros.marinheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Equipa Nacional dos Pioneiros e
Marinheiros

De um corpo para outro
• Temas abrangidos: coordenação, confiança, trabalho
em equipa, criatividade, diversão
• Número de jogadores: Equipa (6 elementos)
• Materiais: cenouras, palitos, anéis, mortalhas de
cigarros, balões, laranjas, ajustar o material consoante o
número de participantes
• Lugar: espaço amplo: em acampamento, no Abrigo,
etc.
Descrição
Dentro de cada Equipa, o material tem de passar entre os
seus elementos de uma forma determinada, como p.e.:
• a laranja apanha-se com o pescoço e o queixo, sem utilizar as mãos;
• o anel passa de um palito para outro (os palitos seguram-se com a boca);
• o papel de cigarro passa-se inalando com o nariz ou segurando-o entre a boca e o nariz;
• a cenoura passa-se segurando-a entre os joelhos;
• os balões rebentam-se com o peito e o tórax, colocando-os no meio de cada par e abraçando-se com força,
até que estoirem.
Se no decurso do jogo cair algum objeto, o participante
deverá apanhá-lo com qualquer parte do corpo exceto com
as mãos.
Variantes
• Selecionar outro tipo de materiais e inventar uma forma
de os passar.
• Podem pôr-se obstáculos (mochilas, lenha, cadeiras,
mesas) ou dificuldades: olhos vendados, ir caminhando
para trás, saltando, de costas, etc.
Outras atividades – Outras Oportunidade Educativas
• Fazer uma caricatura carinhosa de cada membro da
Equipa no momento da transmissão dos objetos.
• Partilhar, em Equipa, experiências da vossa vida em que
trabalhastes em Equipa. Assinalar os aspetos positivos
do trabalho em grupo. Escrevê-los em forma de decálogo e dialogar em Comunidade sobre as vantagens e
inconvenientes que tem o trabalho em equipa.

Dragões esfomeados
• Temas abrangidos: trabalho em equipa, competição,
agilidade, eficiência, ambição
• Número de jogadores: Equipa (6 a 8 elementos) – 3/4
equipas
• Materiais: nenhum
• Lugar: espaço amplo
Descrição
s jogadores da Equipa dispõem-se em fila indiana e agarram-se pela cintura. O primeiro da fila será a cabeça do dragão e o último será a cauda.
Cada cabeça de dragão deverá comer (apanhar) a cauda
dos outros. Cada dragão deverá evitar que a sua cauda seja
comida ao mesmo tempo que tenta comer outra. Se uma
cabeça apanha uma cauda, esta passa a ser o primeiro elo
depois da cabeça do dragão que a comeu. Ninguém se
deve separar da Equipa ou soltar as mãos, a não ser quando
é comido.
Torna-se interessante quando o dragão que mais caudas
comer, que é o mais comprido, se torna mais torpe, enquanto os outros que perderam membros se vão tornando mais
ágeis e capazes de engolir caudas alheias.
Variantes:
Para tornar o jogo mais ameno, as caudas que forem
comidas vão saindo do campo de jogo; quando tiverem saído seis, formam outro dragão que pode regressar ao campo
de jogo.
Outras atividades – Outras Oportunidade Educativas
• Elaborar um acróstico – de tom positivo – com a palavra
“competição”.
• Desenhar um esquema do jogo realizado de tal maneira
que quem o vir não precise de nenhuma outra explicação para o realizar.
• Procurar informação sobre grupos ou pessoas que tenham como finalidade a dedicação e o serviço aos mais
desfavorecidos. Expor na Comunidade as descobertas
e dar-lhes toda a publicidade possível, para animar o
compromisso pessoal, de Equipa e de grupo.

• SNP, Manual do Dirigente, Edições CNE
• Alfonso Francia, Óscar Martinez Jogos e Dinâmicas, coleção Educar para Valores, Paulus Editora
• Scouts de France , Baden-Powell Hoje, Edições CNE
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Sistema de Patrulhas 2
«Quero que vós, Guias de Patrulha,
instruais as vossas Patrulhas inteiramente por vossa iniciativa, porque vos
é possível conquistar cada um dos
rapazes da Patrulha e fazer dele um
Homem Bom.»
B-P in Escutismo para Rapazes
Só por esta frase podemos verificar
a importância atribuída ao papel do
Guia/Mestre no seio da sua Equipa/
/Equipagem; e este é tão mais importante quanto maior for a confiança que
o chefe nele deposita. Dando-lhe carta-branca para executar os trabalhos
da Equipa/Equipagem, a sua direção
e instrução, o Guia/Mestre assume em
pleno o seu papel de liderança em prol
da eficiência e do aprumo. Claro que
dirigir significa que o Guia/Mestre precisa de valer, pelo menos, tanto como
qualquer outro elemento nas diferentes tarefas que eles têm de fazer.
Por isso, o Dirigente tem no Guia/
/Mestre um grande aliado na condução
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do grupo, em face da sua atuação como
intermediário entre a Equipa de Animação e os restantes elementos e é a ele
que compete (e nunca ao Dirigente) a
liderança da Equipa/Equipagem.
E sendo o fim principal do Sistema
de Patrulhas a atribuição de verdadeiras responsabilidades a tantos escuteiros quantos for possível, deverá entregar-se a cada um, de uma forma fixa e
pelo menos ao longo de um período
mínimo de seis meses, a execução de
uma tarefa pessoal dentro da Equipa/
/Equipagem. Atuando e sentindo-se
indispensável e responsabilizado perante os outros, ele conquistará o seu
lugar, pela sua importância e pelo seu
empenho em prol do coletivo, ao ponto de assumir a liderança que o contexto da especialidade do seu cargo lhe
proporciona.
Aliado a isto, o desempenho de
um cargo no seio da Equipa/Equipagem ou de uma função no âmbito
do Projeto da Unidade constitui para

o Pioneiro uma valiosa oportunidade
educativa para evoluir, na medida em
que este exercício lhe permite o crescimento em várias áreas do sistema de
progresso.
Assim, é a esta atribuição de confiança e liderança ao Guia/Mestre e na
responsabilização dos seus elementos,
que B-P atribui o segredo do êxito da
Educação Escutista.

Vitor Rodrigues e Paula Moreira
pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: João Cardoso

Atividade de Cargos

Os gémeos brincalhões

Temas: cargos básicos, cooperação, parceria
Jogadores: todos os elementos do agrupamento
Materiais: diversos
Lugar: ao ar livre

Temas: cooperação, superação, relações humanas
Jogadores: + 4
Materiais: cordas ou lenços
Lugar: espaço amplo, ambiente natural

Descrição
Todos os elementos dos Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribos
têm de ter os seus cargos definidos.
Durante um dia de atividade existem ateliês temáticos sobre cada um dos cargos. Assim, haverá um ateliê para todos
os guias e subguias de Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribos;
um ateliê para os cozinheiros; um ateliê para os secretários,
etc., etc…
Cada elemento deverá participar no ateliê do seu cargo.
Os ateliês deverão ter uma componente teórica – explicar
o que se pretende com o respetivo cargo – e uma componente prática – realizar mesmo uma tarefa, no caso dos cozinheiros preparar uma ementa e confecionar uma refeição, os
secretários fazerem o relatório do dia de atividade, os animadores prepararem um fogo de conselho e/ou animação, os
tesoureiros fazerem o orçamento e/ou mesmo irem comprar
os ingredientes da refeição proposta pelos cozinheiros… No
caso dos guias e subguias, a componente prática poderá
passar pelo rol e play de um conselho de guias, jogos que
fomentem a confiança e a liderança.

Descrição
Atam-se os Pioneiros aos pares. Prepara-se um círculo cronometrado com vários obstáculos a dificultar a circulação.
Colocam-se várias provas em pontos do circuito, como p.e.:
atar lenços, trocar de casaco, descascar uma laranja, trocar
de calçado, etc. Prova não superada = penalização em tempo. Provas e critérios iguais para todos os grupos.
Variantes
Atar mais Pioneiros; de diferentes formas: de costas, pela
cintura, etc.

O círculo dos bastões
Temas: comunicação, coordenação, escuta, equilíbrio
Jogadores: + 3
Materiais: varas
Lugar: interior
Descrição
Colocam-se os Pioneiros em círculo mantendo firme entre
eles uma vara. Com esta em posição vertical e sem a mover,
vão mudando a posição do corpo, conforme o chefe vai dizendo: erguer, baixar, levantar a perna, dar uma volta completa (soltando ou não a vara) ao mesmo tempo, etc.
Variantes
De vez em quando dirá um número que indicará os lugares que
tem de se deslocar no círculo, para a esquerda ou para a direita.
A vara pode estar na diagonal, ao largo, etc.
•
•
•
•
•
•
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ROBERT BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
ROBERT BADEN-POWELL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES, Cadernos de funções, Edições CNE.
ALFONSO FRANCIA E ÓSCAR MARTINEZ, Jogos e dinâmicas, Paulus Editora.
Biblioteca Digital do CNE: http://biblioteca.cne-escutismo.pt.

Sistema de Patrulhas 3
«O Conselho de Guias é tão velho
como o Escutismo e é fundamento
essencial para um Escutismo eficiente no Grupo. Sem o Conselho
de Guias a procurar desempenhar as
suas funções eficazmente, o Sistema
de Patrulhas está condenado […] ao
fracasso.»
John Thurman in O Conselho de
Guias
O Sistema de Patrulhas assenta na
divisão em pequenos grupos – Equipa/Equipagem (E/E) – dentro dos
quais os seus elementos estabelecem
relações e são chamados a assumir
diversas tarefas para a promoção do
bem comum. Pretende-se que as decisões sejam discutidas e tomadas de
uma forma democrática. Esta forma de
trabalhar permite que a Unidade seja
constantemente desafiada, estabelecendo prazos e objetivos, formas de os
atingir e de os avaliar. Cada Unidade
tem o seu próprio ritmo, a sua história,
as suas tradições e ambições.
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Existem diversos tipos de reuniões e
conselhos:
• reunião de E/E: onde são tratados
assuntos referentes à própria E/E;
• conselho de guias: onde é realizada
toda a gestão da Unidade (organização, divisão de responsabilidades e
tarefas, cooperação, diálogo, apreciar assuntos disciplinares, distinções
e prémios, validação de trilhos,…);
• Conselho de Lei: Conselho de Guias
onde só são tratados problemas disciplinares graves;
• Conselho de Comunidade: onde se
procede à escolha e avaliação do
Empreendimento e onde se analisa
o trabalho das EE/EE;
• Conselho de Empreendimento: onde
é realizado a gestão do Empreendimento.
Estas reuniões e conselhos deverão
ser assertivas, com um plano prévio dos
assuntos a tratar, ter um moderador e
um secretário (funções rotativas) e devem ser sigilosas. As decisões devem
ser registadas em livros próprios: Livro

de Ouro – por E/E, Livro de atas – Conselho de Guias, Conselho de Comunidade, Conselho de Empreendimento, Conselho de Lei.
A periocidade e duração destas reuniões e conselhos vai variando, sendo
que o Conselho de Guias (órgão máximo da Unidade) deverá reunir semanalmente.

Paula Moreira

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Gonçalo Vieira e Susana Rocha

Fabricando brinquedos

A hora do chá
Temas: União, espírito de grupo
Jogadores: todos
Materiais: caneca branca, tintas, etc., e chá
Lugar: Abrigo
Desenvolvimento
Em Conselho de Guias discutem/aprovam que cada subunidade apresentará um projeto de design da caneca de chá
perfeita, que contemple a personalização; fazem/publicam
ata.
Após, em reunião de E/E, discutem e aprovam um desenho/ideia para esse design com base num modelo em branco, previamente estabelecido; fazem/publicam ata.
Depois, em reunião de Conselho de Comunidade, aprovam um dos projetos, ou todos; fazem/publicam ata.
A seguir ao Conselho de Guias, que define as comissões
necessárias, reúne-se em Conselho de Empreendimento e
acompanha a execução do projeto.
Chegado o dia, em que a Comunidade aproveita para discutir um tema, todos dispõem da sua caneca, personalizada,
que os acompanhará num chá à inglesa com scones, que
os cozinheiros prepararam. Cada um dispõe ainda de lugar
próprio no cabide da equipa para pendurar a sua caneca,
virada do avesso para não entrar o pó. Aproveitam para discutir a importância de cada órgão registar e publicar as suas
decisões; em que é que a caneca contribuiu para a união
do grupo; se saíram mais fortalecidos deste projeto coletivo.
Não gostam de chá? Troquem por chocolate quente!

Temas: trabalho em equipa, criatividade, reciclagem, consumismo
Jogadores: sem limite
Materiais: resíduos: cartão, embalagens, tecidos, papéis,
cola, fio, tintas, pinceis, tesouras, brinquedos velhos...
Lugar: Abrigo
Desenvolvimento
Trabalham em equipa, restaurando bonecos e brinquedos
velhos, ou confecionam com material aproveitado: presentes, móveis, estojos, fantoches... Uma vez construídos, decoram-se com elementos que evoquem a natureza: nuvens,
sol, animais, vegetais, etc.
Os brinquedos restaurados podem ser dados a crianças ou
instituições que necessitem (alas pediátricas, infantários, asilos, escolas). Avaliem o impacto.

Pôr no Papel
Temas: Planeamento, gestão do tempo
Jogadores: todos os elementos da Comunidade
Materiais: papel e caneta
Desenvolvimento:
Cada elemento faz a planificação de uma reunião de E/E
com a proposta da sequência dos tempos, temas a serem
debatidos, especificando a hora e o local da sua realização,…
É necessário primeiro definir o tipo de reunião, quem
toma parte na reunião e o porquê de ela existir (finalidade).
Cada Pioneiro/Companheiro apresenta a sua proposta e
para finalizar há um debate salientando os pontos positivos
das propostas e dando alternativas para os pontos negativos.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• THURMAN, John, O Conselho de Guias, Edições CNE.
• FRANCIA, Alfonso e MARTINEZ, Óscar, Jogos e dinâmicas, Paulus Editora.
• CNE, Cadernos de funções, Edições CNE.
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• Biblioteca Digital do CNE: http://biblioteca.cne-escutismo.pt.

Adesão informal à secção
«Para ser uma unidade de ação, a
Patrulha deve, antes de mais, ser uma
unidade, um todo homogéneo e suficientemente autónomo… Devem-se
portanto reunir (os rapazes) por tudo
o que os aproxima naturalmente, a
idade, os gostos, as especialidades
que eles desejam, as suas relações
de família ou de vizinhança, as suas
simpatias pessoais. Não ter isto em
consideração é fazer com que a Patrulha não exista senão numericamente. Porque uma Patrulha não
é qualquer grupo de oito rapazes.
A Patrulha é um pequeno grupo de
amigos íntimos, ou melhor, de irmãos
que, sem fazer grupo à parte e sem
se isolar do Grupo, terá no entanto a
sua individualidade e a sua fisionomia própria.»
(P. J. Sevin – Le Scoutisme)
Ao longo da vida de um escuteiro,
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existe a necessidade de se passar de
uma secção para a outra. Isto acontece não só por imperativos regulamentares (idade) mas também porque o
escuteiro quer ao nível do seu desenvolvimento biológico (maturidade,
desenvolvimento sexual e desenvolvimento físico), quer pelas suas características afetivas e sociais (afetividades,
amizades), quer pelas suas caraterísticas intelectuais (capacidade de raciocínio) já se encontra desenquadrado na
sua secção.
A passagem de secção é considerada mais um passo na progressão individual do escuteiro, com novos desafios, novos testes aos limites, novos
tipos de atividades,… Mas esta etapa
pode ser complicada levando à insatisfação, absentismo, apatia, chegando mesmo à rutura e ao abandono do
Escutismo.

Para tornar esta fase mais fácil,
institui-se a ADESÃO INFORMAL À
SECÇÃO, a qual deve ocorrer nos
últimos três meses do ano escutista. Os guias das Equipas convidam
os Exploradores que vão passar de
secção a participarem numa (ou em
mais do que uma) atividade da Comunidade. Este encontro deverá
servir para que os Exploradores conheçam as Equipas, os seus guias, a
Equipa de Animação, o Abrigo e de
uma forma informal perceber como
funciona a secção.

Paula Moreira

pioneiros.marinheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Agr.274 Espinho

Assalto ao Castelo
• Temas abrangidos: coordenação, confiança, trabalho
em equipa, estratégia, diversão
• Número de jogadores: todas as Equipas
• Materiais: bandeirola de equipa, 1 fita (50 cm) por
elemento – cada Equipa tem uma cor diferente
• Lugar: Espaço amplo
Desenvolvimento
Cada elemento coloca uma fita no cinto na parte das costas (em local visível, de fácil acesso e que se desprenda com
facilidade).
Cada bandeirola é colocada numa posição visível e de fácil acesso.
O objetivo é que a Equipa defenda a sua bandeirola, tire
vidas (fitas) aos elementos das equipas adversárias e conquiste as bandeirolas das equipas adversárias.
Ganha a Equipa que conseguir todas as bandeirolas.

Jogo de pistas
• Temas abrangidos: trabalho em equipa, competição,
agilidade, estratégia
• Número de jogadores: todas as Equipas
• Materiais: o necessário (depende das tarefas propostas)
• Lugar: espaço amplo
Desenvolvimento
Os guias preparam um jogo de pistas com diferentes tarefas a fazer. Exemplo de tarefas:
• perguntas genéricas sobre Escutismo;
• passar uma ponte himalaia;
• escalar uma parede;
• fazer rapel;
• rastejar num labirinto.

Variante
Este jogo pode desenrolar-se durante um fim de semana
de acampamento, em que cada Equipa escolhe um local
para montar o seu campo e ter a sua bandeirola. No início do
acampamento, cada Equipa desconhece a localização das
outras equipas. Cada Equipa tem de definir a sua estratégia
quanto à gestão do acampamento com montagem de vigias, forma de cozinhar de uma forma oculta, defesa da bandeirola, forma de saber a localização das outras equipas,…
Ganha a Equipa que conseguir mais bandeirolas e ter mais
vidas.

Vem comer connosco
• Temas abrangidos: trabalho em equipa, sustentabilidade, cozinha selvagem, criatividade, técnica
• Número de jogadores: todas as Equipas
• Materiais: madeira, fogueira, sisal, pratos e talheres individuais
• Lugar: espaço amplo
Desenvolvimento
Construir uma mesa onde será servida a refeição para todos. Preparar e alimentar a fogueira. Executar uma ementa
à base de cozinha selvagem (de uma forma criativa e arrojada). Durante o desenrolar da refeição, lançar a debate temas
que interessem aos Pioneiros e perceber as aspirações dos
Exploradores.

• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• SEVIN, JACQUES, Le Scoutisme, Edições Paulinas.
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Diagnóstico, Negociação e Validação
«O primeiro passo a dar para o êxito
na educação do rapaz está em saber
alguma coisa acerca dos rapazes em
geral e depois a respeito de cada um
em particular.»
B-P in Auxiliar do Chefe Escuta
O Diagnóstico Inicial surge como
ferramenta fundamental para um conhecimento mais profundo e detalhado do adolescente, logo que entra
na Comunidade. Cabe ao chefe/EA,
num esforço continuado de avaliação
e observação, a tarefa de coligir informações relevantes que determinam
o seu estado de desenvolvimento.
O trabalho passa pela observação do
adolescente em atividade, jogos, nas
conversas que vão (in)formalmente
acontecendo e, sempre que possível,
mas desejável, na procura de informação junto dos pares e amigos, da família e até mesmo do(a) namorado(a) e
na escola ou trabalho. Ao longo desta
fase – o Desprendimento, todas estas
ações são determinantes para um bom
diagnóstico.
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Logo que o adolescente reconheça a
sua aptidão para fazer a sua Promessa/
/Investidura, deve o chefe/EA incentivá-lo a construir a sua etapa de progresso, escolhendo um trilho de cada
área de desenvolvimento. Nesta Negociação, é onde a experiência e o bom
senso do chefe/EA devem ser preponderantes na ajuda à definição de prioridades de desenvolvimento pessoal.
Assim, numa subtil intervenção, a EA
deve servir para auxiliar o Noviço/Aspirante a estabelecer um compromisso
de progresso pessoal e a fazer as escolhas que o farão realmente crescer em
detrimento do facilmente atingível.
Caminho escolhido e traçadas as
ações concretas, cabe ao Pioneiro
viver as Oportunidades Educativas
e reconhecer em si próprio os CCA
relativos aos objetivos que compõem os vários trilhos. Manifesta
esse reconhecimento perante a
Equipa que, pronunciando-se favoravelmente, incumbe o guia de levar
essa vontade ao Conselho de Guias.

Verificado pelos demais guias que
deu mostras de que tem aquele objetivo educativo alcançado e concordando a Equipa de Animação, a
Validação está terminada, restando
“apenas” ser anunciada em Conselho de Comunidade.

Vitor Rodrigues

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Comunidade 6 Diogo Cão

Encontrar o Par

O tribunal
Temas: sociedade, violência, justiça, relações humanas, perdão, simulação
Jogadores: 20
Materiais: maço e mesa.
Lugar: sala com espaço amplo.
Desenvolvimento
Escolhe-se um delito da vida diária (um assalto, atropelamento, sequestro, roubo à mão armada, suborno de um árbitro). Designa-se um juiz (que terá o maço), um procurador
que acusará, um advogado de defesa, várias testemunhas
de acusação e defesa e um júri.
Proceder-se-á como num julgamento normal; primeiro
acusa-se, o advogado de defesa vai defendendo, vão saindo
e entrando testemunhas... até que no final, de acordo com
os testemunhos, o júri reunirá e pronunciará uma sentença.

Temas: conhecimento, sentidos, sensibilidade, confian-

ça, memória
Jogadores: todos
Materiais: lenços e cadeiras.
Desenvolvimento
Delimita-se o terreno do jogo e formam-se pares. Cada
jogador observa/toca os traços característicos do par. Distribuem-se pelo espaço com os olhos bem tapados e deverão
encontrar os seus pares respetivos, utilizando apenas o sentido do tato ou, noutra variante, um som combinado.
Outras atividades
Comentar em grupo o desenvolvimento do jogo e expressar que sentimentos, ideias e insinuações estiveram presentes em cada um dos participantes durante a sua realização.

Variantes:
Em vez dos delitos maiores, pode representar-se delitos
menores e da vida diária. Por exemplo na família (um pai
ralha com o filho sem motivo e bate-lhe), entre amigos (pegam-se por causa de uma bola/namorada), etc., para assim
realçar os valores mais próximos da vida quotidiana de cada
um.
Outras atividades:
Fazer uma “chuva de ideias” sobre situações de injustiça
vividas à vossa volta e acrescentar medidas para as tornar
justas. Com o que é que se podem comprometer?

Os quatro elementos
Temas: decisão, meio ambiente, conhecimento, sabedoria.
Jogadores: + de 10
Materiais: uma bola.
Lugar: espaço amplo.
Desenvolvimento
O chefe lança a bola para um jogador, pronunciando um
elemento, p.e. “água” (terra, fogo, ar). Quem recebe a bola
devolve-a dizendo num tempo pré-determinado (5/10 segundos) um animal que viva na água. E assim com os demais
elementos até que se diga o maior número de animais possível. Se se diz “fogo”, devolve a bola sem dizer nada. Noutra
variante, passa a bola e diz o nome dessa pessoa, uma qualidade, traço positivo, característica construtiva/positiva.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições
CNE.
• ROBERT BADEN-POWELL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
• ALFONSO FRANCIA E ÓSCAR MARTINEZ, Jogos e dinâmicas, PAULUS Editora.
• Biblioteca Digital do CNE: http://biblioteca.cne-escutismo.pt.

112

Sistema de Progresso 3
O Progresso Pessoal tem como objetivo levar a que cada Escuteiro se desenvolva por si, melhorando os seus aspetos menos positivos e fortalecendo as
suas capacidades.
A progressão de cada Pioneiro/
/Marinheiro, após escolhidos os trilhos, faz-se através das ações concretas propostas pelos próprios
escuteiros, servindo estas para demonstrar o seu crescimento em determinada área de desenvolvimento.
Estas ações concretas, que devem
ser comunicadas à Equipa/Equipagem e à Equipa de Animação (EA),
podem realizar-se dentro do ambiente escutista (como o desempenho de funções ou cargos ou a
obtenção de especialidades) ou
fora deste, no âmbito escolar ou em
outras atividades de tempos livres.
O acompanhamento do progresso pessoal de cada membro da
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Comunidade/Frota deverá ser contínuo, competindo à EA, juntamente
com o Conselho de Guias/Mestres a
sua dinamização. Assim, aquando do
enriquecimento da atividade típica, a
EA deverá procurar completá-la com
oportunidades educativas que permitam aos Pioneiros e Marinheiros
realizarem as suas ações concretas.
Durante a execução da atividade típica, o acompanhamento do progresso
pessoal deve ser feito, numa primeira
instância, pela Equipa/Equipagem,
durante as suas reuniões, e, através do
Conselho de Guias/Mestres, pela EA.
Para facilitar este acompanhamento
e esta gestão nestes dois níveis, sugere-se que existam dois Painéis de
Progresso Pessoal: um no abrigo da
Equipa/Equipagem e outro no Abrigo
de Comunidade/Frota, que se devem
constituir como ferramentas importantes de registo e de motivação. Também

ao longo de toda a atividade típica, se
necessário, e no caso de as ações concretas não se realizarem por qualquer
motivo, estas poderão ser alteradas
ou reformuladas, tendo em vista a sua
realização posterior.
Só existe um verdadeiro progresso
pessoal se este for um processo contínuo, o que pressupõe um acompanhamento e uma gestão também contínuas, estimulando e motivando cada
escuteiro a trabalhar no desenvolvimento das suas capacidades.

Carlos Nunes

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Agr. 295 Nossa Senhora da
Conceição, Vila Real

Painel de Progresso

Ações concretas
1. Objetivos:

1. Objetivos:
a. Desenvolver uma ferramenta de gestão do Progresso
Pessoal adaptada aos Pioneiros/Marinheiros;
b. Desenvolver a criatividade e o pensamento crítico dos
elementos da Equipa/Equipagem.

a. Facilitar a escolha de ações concretas pelos Pioneiros/
/Marinheiros;
b. Desenvolver a criatividade e o pensamento crítico dos
Pioneiros/Marinheiros.
2. Material:

2. Material:
a. Cartolina e/ou papel de cenário;

Cartões coloridos (de acordo com as cores das áreas de

b. Folhas de papel;

desenvolvimento) e com os diversos objetivos educativos

c. Material de escrita (marcadores, canetas, ...);
d. Lista das áreas de desenvolvimento com os respetivos

dentro de cada uma das áreas;
3. Temas abrangidos:
Capacidade de análise, criatividade.

trilhos;
e. Outro material de acordo com a criatividade da Equi-

4. Número de Jogadores:
Mínimo de 4.

pa/Equipagem.
3. Temas abrangidos: Trabalho em equipa, criatividade.

5. Local:

4. Número de Jogadores: Mínimo de 1 Equipa/Equipagem.

Espaço que permita a reunião dos participantes.

5. Local: Espaço que permita a reunião e trabalho em grupo.

6. Desenvolvimento
a. Baralhar os cartões coloridos e dar um cartão a cada

6. Desenvolvimento
a. Idealizar e representar numa folha de papel, individualmente ou aos pares, um painel de progresso que contenha, no mínimo, os seguintes elementos:
1) Identificação dos elementos da Equipa/Equipagem;
2) Identificação dos trilhos escolhidos por cada um;
3) Data de conclusão dos trilhos.
b. Após a realização do ponto anterior, apresentar as propostas e escolher a melhor (de acordo com critérios
definidos anteriormente ou não).
c. Realizar a proposta escolhida e colocá-la no Abrigo da
Equipa/Equipagem, permitindo assim que todos os
seus elementos tenham um registo bem visível do seu

participante;
b. Cada participante tem que pensar numa ação concreta
que permita demonstrar o objetivo educativo constante na carta que lhe foi entregue;
c. À medida que os participantes têm a ação concreta levantam o braço e, por ordem, vão apresentando aos
outros participantes a sua proposta de ação concreta.
1) Se esta for validada pela maioria dos participantes,
o Pioneiro/Marinheiro guarda esse cartão e retira
outro do topo do monte de cartões coloridos ainda
não utilizados;
2) Se esta não for validada, o Pioneiro/Marinheiro perde a vez e tem que fazer nova proposta de ação con-

progresso.

creta.
d. O jogo acaba quando se esgotarem

• CNE - Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (pp 307-309, pp 354359), Edições CNE
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Relação Educativa 1
Vejamos o que B-P nos disse:
«Para ser um Chefe Escuta eficaz, um
homem tem de ser apenas um homem-rapaz, isto é:
1) precisa de estar animado do espírito
do rapaz e de ser capaz de se colocar ao
nível dos rapazes, em primeiro lugar;
2) precisa de compreender as necessidades, modos de ver e aspirações das
diferentes idades da vida do rapaz;
3) precisa de tratar mais com o rapaz
individualmente do que com a massa;
4) precisa depois de promover o espírito de corpo entre os seus rapazes, para
alcançar os melhores resultados.
O Chefe-Escuta precisa de não ser
nem mestre-escola, nem oficial comandante, nem cura, nem instrutor.
Precisa de se colocar no lugar de irmão
mais velho, isto é, ver as coisas do ponto
de vista do rapaz e orientá-lo, guiá-lo e
entusiasmá-lo na direção correta. Como
o verdadeiro irmão mais velho, precisa
de compreender as tradições da família
e procurar que estas se mantenham, ain-
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da que seja necessária grande firmeza.»
(Baden-Powell, Auxiliar do Chefe Escuta)
O Escutismo pretende mesmo construir uma relação de confiança entre o
Dirigente e cada um dos elementos, em
que se espera ajuda, preparação, apoio,
encorajamento, aconselhamento e educação. O Dirigente, para além de todas
as componentes técnicas (que deverá
ter!), da formação adquirida (dentro e
fora do CNE), tem de estar sempre presente, planear (ou ajudar a planear) cuidadosamente as atividades, fundamentar e aprofundar sempre a relação de
confiança entre todos.
No caso dos Pioneiros, em que é no
grupo que cada jovem procura a sua
identidade e onde o desafio à autoridade é constante, o Dirigente vê-se confrontado com o equilíbrio delicado entre
a disciplina, a confiança e o companheirismo, em que muito de uma pode comprometer a vivência da outra. É por isso
importante que a disciplina e a asserti-

vidade sejam vigentes na organização
e vivência da Unidade, mas também é
importante que o Dirigente saiba “estar” ao nível dos Pioneiros. Neste artigo,
sugerimos alguns jogos que se podem
dinamizar na Comunidade, incluindo o
Dirigente no jogo em algumas alturas,
para que a confiança e o companheirismo possam ser consolidados através da
diversão e da proximidade.

Paula Moreira

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Paula Moreira e Joana Osório

Corda

Passar a bola

•Temas abrangidos: confiança, trabalho em equipa, diversão.
•Número de jogadores: todas as Equipas.
•Materiais: uma corda grossa, fechada.
•Lugar: espaço amplo.
Desafio:
Em roda, todos os elementos de uma Equipa agarram na
corda (a corda fechada fica no interior da roda) e esticam-na (tem de ficar mesmo tênsil). Um por um, cada elemento
da Equipa irá caminhar em cima da corda e dará uma volta
completa, enquanto os outros elementos seguram e esticam
a corda.
Ganha a Equipa que conseguir que todos os seus elementos consigam fazer a totalidade da volta em menor tempo.

Dominó Humano
• Temas abrangidos: criatividade, integração, comunicação.
• Número de jogadores: todas as Equipas.
• Materiais: nenhum.
• Lugar: espaço amplo.
Desenvolvimento
Lembrar como funciona o jogo do dominó.
Cada elemento vai-se unir a quem está a jogar, apontando
uma característica comum, visível ou não, que deve ser nomeada
em voz alta. Exemplo: Eu, Ana, junto-me à Lúcia porque estamos
de sapatilhas. Eu, João, junto-me à Lúcia porque estamos de calças pretas. Eu, Rita, junto-me ao João porque gostamos de pipocas. Para fechar o círculo, os dois últimos integrantes deverão
descobrir o que os pode unir.
NOTA: Usar caraterísticas como gostos, ações, família,…

Desafio:
• Temas abrangidos: confiança, agilidade, estratégia.
• Número de jogadores: todas as Equipas.
• Materiais: uma bola (pode ser trocado por balão, peça
de fruta,… ).
• Lugar: espaço amplo.
Desafio:
Os elementos estão em círculo; o guia tem a bola presa
entre o queixo e o peito. De seguida, tem de passar a bola ao
elemento seguinte que a agarrará entre o queixo e o peito
– isto sem a ajuda das mãos, que estão atrás das costas. E
assim sucessivamente até chegar novamente ao guia. Se a
bola cair ao chão, volta ao guia e recomeça.
Ganha a Equipa que conseguir que todos os seus elementos passem a bola no menor tempo.

Labirinto
• Temas abrangidos: confiança, comunicação.
• Número de jogadores: todas as Equipas.
• Materiais: cadeiras.
• Lugar: espaço amplo.
Desenvolvimento
Fazem-se grupos de dois elementos. A um dos elementos
venda-se os olhos. Constrói-se um labirinto com as cadeiras
(espalhadas pelo local do jogo).
Todos os elementos com os olhos vendados ficam num
dos lados do labirinto e os restantes no outro lado. O elemento que pode ver vai guiando o elemento de olhos vendados dando instruções em voz alta. Termina quando o elemento de olhos vendados passar todo o labirinto. Podem
adicionar-se vários elementos ao labirinto assim como percursos obrigatórios.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Auxiliar do Chefe Escuta, Edições CNE.
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A promoção de um ambiente
seguro na Comunidade/Frota
Ao longo de mais de 100 anos, o
sucesso do Escutismo tem-se baseado na promoção do desenvolvimento
integral das crianças e jovens, permitindo-lhes testar e refinar as suas capacidades e conhecimentos num ambiente dinâmico e livre, mas sempre
seguro.
Esta segurança, sendo fundamental, pode ser posta em causa com
práticas nocivas, violência, ou outros
fatores danosos, que podem surgir
tanto dentro como fora do movimento. As equipas de animação são o primeiro ponto de contacto com os jovens: é necessário que estas estejam
alerta e que tenham a capacidade de
conhecer, identificar e lidar com situações que possam comprometer a
segurança dos seus elementos.
Nos Pioneiros e Marinheiros, a relação com o Dirigente é menos distante do que em secções mais jovens.
Este pode, frequentemente, assumir
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um papel de maior companheirismo,
de confidência e de amizade com os
jovens. No entanto, é importante definir e manter alguns limites, para que
a relação se mantenha de confiança e
não proporcione mal-entendidos.
Por natureza, os Pioneiros e Marinheiros procuram questionar e desafiar a autoridade, ser irreverentes,
testar limites, provar a sua autonomia
e viver novas experiências nas suas
relações amorosas e de amizade. Se
isto é perfeitamente normal e característico da faixa etária, pode também provocar situações de conflito
na relação educativa.
Assim, o Dirigente necessita de
manter um equilíbrio entre a autonomia e a liberdade que precisa de
dar aos Pioneiros e Marinheiros para
que estes possam concretizar os seus
projetos e ganhem a autoconfiança
de que necessitam para serem jovens
adultos interventivos e cidadãos ati-

vos, e a necessidade de manter a segurança no ambiente educativo e uma
relação de confiança com os jovens.
Nesta edição, damos algumas pistas para reflexão sobre o tópico da
segurança na relação educativa entre
Pioneiros/Marinheiros e a sua equipa
de animação.

Joana Osório

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Gonçalo Vieira e Susana Rocha

A Equipa como
Equipa de Animação
A equipa de animação deve refletir sobre as suas práticas
e sobre as mudanças que pode fazer nas suas atividades de
maneira a promover um ambiente mais seguro.
1. Agir de maneira visível e aberta: nas atividades, deve
estar sempre presente mais do que um elemento da equipa
de animação, quer por questões de segurança, quer para
evitar mal-entendidos. Em situações que exijam alguma privacidade, o Dirigente deve dar conhecimento a outro adulto
responsável.
2. Manter distância: nos jogos em que o Dirigente participa, basta um elemento magoar-se ou sentir que houve
um comportamento inadequado por parte do adulto para a
brincadeira depressa se tornar séria. O melhor conselho: organizar, supervisionar e apreciar a diversão proporcionada!

ambiente seguro
Contexto: Conselho de Guias
A relação de proximidade com os elementos deve ser mediada pelos guias de Equipa/Equipagem. No Conselho de
Guias, deve promover-se um espaço para que cada guia
possa atualizar o dirigente sobre a situação pessoal de cada
um dos elementos, em vários contextos. Assim é possível
identificar situações problemáticas ou que necessitem de
maior atenção ou acompanhamento.
Neste trabalho, o dirigente poderá dar algumas dicas e/ou
ferramentas para o guia poder ajudar o seu elemento. Poderá também identificar situações em que seja realmente
necessária a intervenção de um adulto ou de alguma autoridade.

3. Manter um diálogo positivo: repreender ou fazer algum comentário inapropriado pode originar más interpretações, ou uma mágoa e revolta contraproducentes. Elogiar
boas práticas e atitudes é o caminho mais rápido para as
consolidar.
4. Género misto: as equipas de animação devem ter
membros dos dois géneros. Em alguns casos, o jovem pode
estar mais à vontade para desabafar ou ter o apoio de um
adulto do mesmo género.
5. Sensibilidade: o adolescente pode desenvolver um
sentimento de admiração ou confiança excessivas com algum elemento da equipa de animação, podendo provocar
situações confusas e problemáticas. É importante triangular
a relação educativa com toda a equipa de animação.

As relações interpessoais
entre os jovens
Material: papel de cenário ou cartolinas, marcadores
Participantes: Equipa/Equipagem
1. Os participantes devem desenhar uma pessoa e dar-lhe
um nome. Cada elemento deve escrever comentários depreciativos sobre a pessoa que desenharam.
2. Pedir aos participantes para desenhar novamente a
mesma pessoa. Agora, cada elemento deve escrever comentários apreciativos.
3. Debater o impacto que os comentários podem ter na
autoestima e na relação interpessoal da personagem que
criaram. Abordar os conceitos de violência física, emocional,
sexual, bullying e negligência.

• EuroScoutDoc – Child Protection. Região Europeia da OMME. - http://goo.gl/FGZFgj
• Child Protection Tool Kit – World Organization of the Scout Movement & World Association of Girl
Guides and Girl Scouts 2007 - http://goo.gl/Bq0Te1
• Scouting Ireland – Code of Good Practice - https://goo.gl/6zzfUd
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Diversidade e Inclusão
Desde o princípio, o Escutismo distingue-se pelo foco na diversidade e na
abertura a todos: no primeiro acampamento, as equipas eram compostas
por rapazes de vários estratos da sociedade inglesa. Ao longo dos anos, o
movimento foi evoluindo de maneira a
que todos aqueles que estivessem dispostos a realizar a Promessa tivessem
uma oportunidade de integrar o movimento, independentemente da raça,
género, religião, orientação sexual, etc.
Subjacente a esta ideia de “Escutismo para todos” está o foco no desenvolvimento integral dos jovens, de maneira a que estes assumam um papel
construtivo na sociedade como membros ativos das suas comunidades locais, nacionais e internacionais. Para
que este fim seja atingido, é necessário que: a) todos os escuteiros tenham
igual oportunidade para desenvolver
as suas competências individuais, independentemente do seu género, nível socioeconómico, raça, ou qualquer
outro grupo de pertença (princípio da
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não-discriminação); b) todos sejam
capazes de trabalhar em conjunto, valorizando e integrando as diferentes
características, experiências e opiniões
que distinguem cada indivíduo (princípio da diversidade).
O trabalho em equipa é um dos
meios mais elementares para proporcionar esta oportunidade de desenvolvimento. Uma equipa vertical, com
géneros mistos e o mais heterogénea
possível confronta os elementos com
a necessidade de se adaptarem e de
descobrirem em si próprios e nos outros diferentes maneiras de contribuírem para o alcançar dos objetivos e
projetos da equipa. O “desequilíbrio”
provocado pela diversidade implica
uma adaptação, no cerne da qual está
a oportunidade educativa mais valiosa.
Extrapolando da equipa para
as
comunidades
locais,
nacionais
e
globais,
o
conhecimento e a tolerância permitem o desenvolvimento de “cidadãos globais”
que reconhecem o seu papel no mun-

do, perspetivando-o como uma confluência de realidades muito distintas,
onde a possibilidade de expressar a
sua individualidade não implica interferir com a individualidade do outro,
trilhando, assim, o caminho para um
mundo melhor!

Joana Osório

pioneiros.marinheiros@escutismo.pt
Fotos: Ricardo Perna

Os cargos e as

Primeiras impressões

funções na equipa

e preconceitos

Material:
• cartões e cartolinas; marcadores.
Descrição: Cada elemento deve escrever, para cada elemento da sua equipa, um cartão com uma característica (p.
e., rapariga/rapaz, estudioso, rebelde, engraçado, etc.). Os
cartões devem ser anónimos.
Juntar todos os cartões de características.
Colocar o nome dos cargos e das funções numa cartolina.
Em equipa, atribuir cada uma das características a um cargo
e/ou função.
No ano escutista/atividade seguinte, o cargo/função deve
ser preenchido por alguém que não tem, à partida, as características atribuídas, possibilitando aos elementos a oportunidade de se desafiarem e de as desenvolverem.

Material:

• folhas A4 onde estão coladas fotografias de pessoas diver-

sas.
Descrição: Cada elemento recebe uma folha e escreve a sua
primeira impressão sobre a pessoa na imagem, dobrando a
folha de maneira a ocultar o que escreveu. Fazer circular as
folhas por todos os elementos. O último elemento a receber
cada folha abre a concertina e lê tudo o que foi escrito.
Discutir:
• Todos tiveram as mesmas primeiras impressões?
• No que se baseiam as primeiras impressões?
• Como é que isto se traduz na vida real?
• Qual achas que é a primeira impressão que as outras pessoas têm de ti?
• Como é que as primeiras impressões influenciam a maneira como tratamos as pessoas?

Preparar e realizar uma
Pertença a grupos
Descrição: Começar com todos os elementos sentados. Os
elementos devem trocar de lugar sempre que se identifiquem com um grupo social que o animador indica.
Exemplos de grupos sociais: idade, género, escola, mão predominante, comida preferida, desporto preferido, opiniões,
línguas que falam, etc.
Discutir:
• A que grupos escolhemos pertencer e a que grupos somos automaticamente atribuídos à nascença?
• A que grupos pertencemos de forma consciente ou inconsciente? Por uma hora ou por toda a vida?
• De que maneira o indivíduo influencia o grupo e vice-versa?
• Que opiniões (positivas e negativas) temos dos outros grupos? E eles de nós?

atividade internacional
Descrição: Não há melhor maneira de trabalhar a diversidade e a inclusão do que confrontar um escuteiro com uma
vivência internacional: o trabalho de equipa inerente, o conhecimento de outros escuteiros, a vivência num contexto diferente e o impacto da interculturalidade são, por excelência,
fatores de desenvolvimento da tolerância e compreensão.
Para realizar uma atividade escutista internacional:
• consultar a documentação da Secretaria Internacional;
• um elemento da equipa de animação deve realizar um EPI;
• fazer uma feira de ideias onde os Pioneiros/Marinheiros
poderão começar a pensar na sua AEI;
• realizar uma AEI local como preparação;
• partir à aventura e à descoberta!

• internacional.escutismo.pt.
• CNE - SECRETARIA INTERNACIONAL, Educação para a Cidadania Global, 2013; https://issuu.com/documentos-cne/docs/educa____o_para_a_cidadania_global_)
• SWEDISH GUIDE AND SCOUT COUNCIL: Them ‘n Us – A toolkit on diversity in Scouting
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Caminheiros
e Companheiros
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122

A Lei do Escuta
«É preciso lembrares-te de que
passando a fronteira entre a adolescência e a idade adulta não aprendes mais a praticar a Lei do Escuta, mas a utilizas realmente na tua
vida.»
Dizia B-P em 1922 dirigindo-se a
Caminheiros
Entende-se que para o fundador
do Escutismo, a Lei do Escuta não se
destina só aos adolescentes, mas sim
a todos. E por uma boa razão: é que a
Lei é um retratamento do Evangelho
e, quando observamos atentamente a
Lei do Escuta, conseguimos rever que
a sua referência evangélica é evidente. Podemos ainda ir mais longe e encontrar traços das Bem-Aventuranças
bem presentes na vivência do Caminheirismo.
O Escutismo, como método educativo, utiliza o jogo como instrumento
pedagógico privilegiado de ação. A
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Lei do Escuta é uma regra do jogo,
do jogo escutista, de vida comum em
campo, que cada Caminheiro/Companheiro, livremente, aceita e promete cumprir. A Lei ignora as proibições,
e isso porque ela é pedagógica; mas
o Caminheiro/Companheiro não deve
esquecer que, acima dela, existe a Lei
de Deus.
Assim como os Dez Mandamentos,
a Lei do Escuta espelha um conjunto
de valores que se espera que sejam
desenvolvidos e adquiridos na vida
de cada um; valores como a honra,
a lealdade, a utilidade, o respeito, a
amizade, o respeito pela natureza, a
solidariedade, o respeito ao próximo,
a boa disposição de espírito e a pureza.
Os Princípios do Escuta definem as
três dimensões da vida com que nos
devemos comprometer: Deus, a Pátria
e a Família.
Igualmente importante ao falar da

Lei é falar da Promessa Escuta que em
conjunto formam a base que permitirão aos Caminheiros/Companheiros
construir uma personalidade mais forte e mais rica em valores.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros
Fotos: Equipa Nacional dos Caminheiros e
Companheiros
caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt

O registo da
A Lei nos jornais

Lei aos teus olhos

Material
• Jornais diários de papel;
• cartolina, tesoura e marcadores;
• capa arquivadora.
Descrição
A cada Tribo é dado um jornal diário, e para cada artigo
da Lei têm de pesquisar nas diversas notícias e encontrar
exemplos de como são aplicadas ou desrespeitadas as leis
do escuta. As notícias escolhidas devem ser recortadas e coladas em cartaz para a fixar no Albergue ou então, caso seja
feito com frequência, podem ser guardadas numa capa para
serem comparadas com notícias de períodos anteriores.

As origens da Lei
Material
• Imaginação.
Descrição
De acordo com o livro Boy Scouts of America, Official
Handbook, escrito por Seton e B-P em 1911, a Lei do Escuta
foi inspirada num conjunto de códigos, leis e normas existentes noutras culturas, nomeadamente no Bushido, código
de conduta dos Samurais Japoneses, nas Leis de Honra dos
Índios Americanos, no código de cavalheirismo dos Cavaleiros da Idade Média e nos guerreiros Zulus que combateram
contra B-P em África.
Cada Tribo tem de escolher uma das quatro culturas indicadas anteriormente que estiveram na base da criação da
nossa Lei. Terão de pesquisar o seu código de conduta, os
costumes, regras e tradições e tentar descobrir as razões
que levaram B-P a servir-se delas como inspiração.

Material
• Máquina fotográfica descartável;
• álbum fotográfico.
Descrição
A cada Tribo é dada uma máquina fotográfica descartável
durante um mês. Durante esse tempo têm de tirar fotografias que melhor ilustrem os princípios da Lei do Escuta. As
fotografias serão depois apresentadas ao Clã e os outros
elementos deverão ser capazes de identificar cada artigo
apenas pela fotografia correspondente.
No final poderá ser feito um álbum.
Nota: é importante que sejam usadas máquinas fotográficas descartáveis, para que escolham bem os momentos
antes de tirarem as fotos e para no final ficarem com suporte
físico do seu trabalho e não apenas digital.

A tua Lei
Material
• Papel;
• caixa;
• marcadores.
Descrição
Cada Caminheiro tem de ligar um elemento com uma Lei,
podendo estes utilizar a mesma Lei para vários elementos.
Não devem ter conhecimento das ligações dos outros Caminheiros. No final devem verificar na caixa quais as Leis que os
outros Caminheiros identificaram e comparar com as suas.

• A Caminho do Triunfo;
• Evangelho segundo São Mateus, Sermão da Montanha.
Para informações mais detalhadas sobre as dinâmicas, enviar uma mensagem para
caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt.
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A Promessa
«Estai preparados desta maneira
para viver e morrer felizes – apegai-vos sempre à vossa promessa escutista – mesmo depois de já não serdes
rapazes e que Deus vos ajude a proceder assim.» In última mensagem de B-P
Desde o dia que é feita a inscrição no
movimento, todos os jovens têm a ambição de poder usar o lenço, ou, melhor
ainda, fazer a Promessa e realizar o seu
compromisso. Enquanto Caminheiro/
/Companheiro, esta Promessa é obrigatoriamente uma decisão pessoal e voluntária, onde se assume a vontade de,
pela sua honra e com a graça de Deus,
fazer todos os possíveis por viver o ideal
da IV Secção e do Movimento Escutista.
Este desejo de compromisso, que é mais
consciente do que em qualquer outra
secção, será o trampolim do Caminheiro
para que realize a sua Promessa e se comprometa com a secção. Isto acontece de
forma individual e assenta em três pilares:
1 – Cumprir os meus deveres para
com Deus, a Igreja e a Pátria: o Caminheiro compromete-se com Deus, por
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Deus e diante d’Ele, colocando-O em
primeiro lugar, onde também inclui a
família e amigos que pertencem à mesma Igreja. A Pátria apresenta-se como
afirmação de cidadania responsável.
2 – Auxiliar os meus semelhantes
em todas as circunstâncias: todos
os escuteiros conhecem a máxima da
boa ação diária. Aqui aplicamos o sentido prático: pronta e concreta.
3 – Obedecer à Lei do Escuta: ter um
referencial de valores concretos que prontamente devem ser seguidos. Em nada
importa saber de cor a ordem da Lei do
Escuta, mas sim a magia da sua aplicação.
Outra forma de ver os valores presentes na Promessa:
O meu COMPROMISSO PESSOAL de
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL, na
AFIRMAÇÃO DA FÉ, com MISSÃO de
CIDADANIA, SOLIDARIEDADE, AMOR
e RESPONSABILIDADE.
«Dirigentes: Manter nos seus elementos o desejo de ser fiel ao seu
compromisso, não permitindo que se
esqueçam dele.

Sempre que possível deve relembrá-los da sua promessa, levando-os
a refletir sobre aquilo a que se comprometem e a analisar o seu desempenho, crescimento e conduta individual.» In Manual do Dirigente

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Votos Pessoais de Promessa

Recorda-te para a Promessa

Material

Material

• vara bifurcada;

• máquina de filmar

• votos individuais de Promessa.

Descrição
Tendo em conta o facto de os caminheiros serem jovens

Descrição
Juntam-se todos na sede preparados para uma caminhada e pernoita em acampamento.
À saída da sede, o Chefe de Clã retira o lenço a todos os
elementos do Clã – Caminheiros investidos, Noviços e Aspi-

adultos e capazes de uma abordagem mais pessoal à Lei e
Promessa dos Escuteiros, esta dinâmica propõe que cada
um expresse o entendimento que tem do que realmente
representa a sua Promessa escutista.

rantes. A ideia é que o Caminheiro que começa a sua cami-

Sempre que houver Promessas no Clã, cada Aspirante/

nhada o faça “despido” de preconceitos e que todos este-

/Noviço deverá gravar antes uma breve mensagem em ví-

jam ao mesmo nível “visualmente”.

deo (aproximadamente 5mn), onde possa exprimir o que

A caminhada é feita em Clã, acompanhados pelo Chefe

está a sentir nesse momento muito importante da sua caminhada escutista. Poderá falar sobre o que quiser ou sim-

de Clã.
Durante o Caminho, existirão alguns postos de controlo,

plesmente responder às seguintes perguntas:

onde estarão outros Dirigentes que farão alusão às várias

- Tens noção do compromisso que estás preste a tomar?

dimensões e símbolos do Caminheirismo. Esta caminhada

- Estás preparado para assumi-lo perante o teu Clã?

poderá ser mais direcionada para um tópico em particular,

- Prometes guiar-te pelos valores universais do Escutismo

ou poderá abordar a mística e simbologia da IV em geral.

e particularmente do Caminheirismo? (responsabilidade

Chegados ao local da pernoita, encontram uma fogueira e

pessoal, respeito pela dignidade humana, espírito de en-

alguém à guitarra, que espera por todos.

trega e serviço, ...)

Juntam-se e cantam-se músicas típicas de IV, criando um
ambiente de partilha e intimidade.
Iniciam-se depois os votos pessoais para uma Promessa
em Clã. Cada elemento deve fazer a sua Promessa perante o
Clã, onde assume o motivo pelo qual está ali, e onde declara
perante os seus companheiros de jornada que está disposto
a percorrer este caminho em conjunto com eles, dando o

Os restantes Caminheiros poderão também gravar um
vídeo onde recordem novamente o momento da sua Promessa e partilhem o que aquele momento representou nas
suas vidas.
- Tenho-me mantido fiel à minha Promessa de escuteiro?
- O que mudou na minha vida desde o momento em que
decidi assumir este compromisso?
- ...

melhor de si.
Após a Promessa individual de cada um, recebem novamente o seu lenço e um símbolo de Promessa que marque
o momento – uma vara-bifurcada ou um nó direito, como
símbolo de compromisso, de escolhas assumidas e os laços
fortes do Clã.
Pernoitam e no dia seguinte fazem o percurso de regresso
ao Albergue, onde terão agora mais consciência daquilo a
que se predispuseram ao assumir um compromisso.

• Baden-Powell, Escutismo para rapazes;
• SNP, Manual do Dirigente
Para informações mais detalhadas sobre as dinâmicas, enviar uma mensagem para
caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt.
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Imaginários e Símbolos
«Todos os projetos devem responder às aspirações daqueles que
os vão viver; devem partir dos seus
desejos e sonhos. Os sonhos materializam-se num imaginário com personagens e símbolos. O imaginário
existe em todas as idades, apenas
se torna menos explícito com o crescimento e vai-se transformando em
situações reais.» In A Caminho do
Triunfo – B-P
Baden-Powell, ao criar o Escutismo,
baseou-o no jogo. Neste jogo estão
inseridas as histórias, os ambientes, os
heróis e os símbolos. A tudo isto acrescentou um objetivo claro de educar os
jovens. Criou, assim, o Imaginário. Este
entende-se por:
«Ambiente que envolve um determinado grupo e que se traduz por um
espírito e uma linguagem próprios.
Envolve uma história com heróis e símbolos. Induz a um sentimento de per-
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tença em relação ao grupo e permite a
transmissão de determinados valores,
na medida em que fomenta a identificação com os heróis e a atribuição de
importância e significado aos símbolos
da história.» In Manual do Dirigente
Na IV Secção, o imaginário não é
específico, uma vez que aos Caminheiros/Companheiros é mais útil a
observação do mundo real. Um conhecimento consciente de si mesmos e da
realidade que os rodeia permite-lhes
envolverem-se de forma ativa na sociedade, participando como cidadãos
conscientes e responsáveis.
Da mesma forma, a simbologia da
IV Secção pretende dar ao Caminheiro algumas ferramentas para olhar o
mundo e ser capaz de se encaixar nele,
seguindo os seus ideais e formulando
as suas opiniões. Quando olhamos a

simbologia no seu todo, percebemos
que todos os elementos se complementam e permitem ao jovem desenvolver as várias dimensões do seu ser
como forma de afirmação e definição
de si mesmo.
Símbolos da IV Secção
Vara Bifurcada
Mochila
Tenda
Pão
Evangelho
Fogo

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Escolher o Imaginário
Material
• Canetas e post-it
Descrição
Numa espécie de brainstorming, cada elemento vai escrevendo o que são as suas motivações pessoais, podendo não se
cingir a ideias de imaginários, mas colocando também ideias e
temas que lhe pareçam mais interessantes. Depois desta tarefa,
o Dirigente divide por grupos as ideias e ações colocadas nos
post-it, de modo a agrupar as que se complementem.
Após este processo, os Caminheiros escolhem o grupo de
ideias com mais se identificam e no qual pretendem ficar.
Estes Caminheiros, mínimo de dois, fazem o enriquecimento
das propostas de modo a poderem apresentar um tema de
imaginário. Depois de o mesmo estar definido, o processo
pode repetir-se para desenvolvimento do imaginário.

Símbolos
Material
• Símbolos em miniatura;
• papel de cenário e marcadores.
Descrição
Cada Caminheiro, ou conjunto de Caminheiros, escolhe
antecipadamente um símbolo para desenvolver. Para além
de fazer a sua apresentação, deve desenvolver uma dinâmica em que faz ou cria o símbolo em si. Ex: O Fogo – Criar
fogo apenas com a fricção de dois paus.
Para além disso, deve também explicitar no papel de cenário o símbolo com exemplos práticos e reais e relacioná-lo
com a vida real de cada um. Todos devem contribuir e estar
dispostos a encontrar os espaços onde os símbolos são evidentes na sua vida.

Ajudar o próximo
com os Símbolos
Material
• Símbolos do Caminheiro
Descrição
Durante seis semanas são apresentados os seis símbolos do
Caminheiro na atividade semanal. Em cada semana é apresentado um símbolo diferente. Nessa semana, o Caminheiro é convidado pelo chefe de Clã a sair para a rua e com cada símbolo
realizar um boa ação. Por exemplo: na semana do Pão, oferecer
um pão a quem precisa. Estas boas ações devem ser registadas
e avaliadas por todos os elementos.
Todo o Clã deve participar e semanalmente discutir as boas
ações.

Oferta dos nossos Símbolos
Material
• 1 objeto por cada símbolo;
• barro, plasticina, pincéis.
Descrição
Com esta dinâmica pretende-se que os símbolos da
IV Secção sejam “oferecidos” a Cristo na Eucaristia. O Clã
deve reunir e, para cada símbolo, arranjar ou criar um objeto
que o represente e uma intenção que explique o seu significado e aquilo que simboliza. Os objetos podem ser os próprios
símbolos ou então eles próprios uma representação, feitos,
por exemplo, com barro ou plasticina. As intenções devem
também explicar o porquê de cada objeto estar relacionado
com a realidade do Clã. O ofertório deve ser combinado com
o assistente para ser realizado numa Eucaristia da paróquia.

• Manual do Dirigente, CNE, Secretaria Nacional Pedagógica p. 120 a 131
• Escutismo para Rapazes, B-P. p. 338 (ver páginas dos jogos)
Para informações mais detalhadas sobre as dinâmicas, enviar uma mensagem para
caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt.
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Patrono e Modelos de Vida / Símbolos
São Paulo foi escolhido para patrono da IV pelo exemplo de “caminho”
que teve durante a sua vida. Facilmente se encontram, na sua caminhada de anúncio da Boa Nova, as características do “caminheiro ideal”. Por
cedo ter aprendido uma profissão, a
de tecelão de tendas, por querer sair
de casa para estudar e ser um fiel seguidor da religião em que acreditava, pela grande encruzilhada da sua
vida a caminho de Damasco após a
qual, iluminado pelo Espírito Santo,
escolheu seguir Cristo e anunciar
a Boa Nova, São Paulo é, assim, um
dos principais modelos de vida para
os Caminheiros. Foi um caminhante
inesgotável que assumiu o projeto
ao qual se propôs perante os seus
irmãos cristãos. A sua grande virtude
foi a de anunciar e, ao mesmo tempo,
a de atuar, não se deixando ficar apenas pelas palavras, sendo um exemplo de compromisso e testemunho
daquilo que pregava.
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Os Caminheiros podem ainda ser
chamados a seguir o exemplo de
outros modelos de vida, tais como
Abraão, Moisés, São João Batista, São
João de Deus, Beata Teresa de Calcutá, Santa Teresa Benedita da Cruz, São
João Paulo II, Santo Inácio de Loiola… A estas figuras da Igreja juntam-se ainda personalidades da História
da Humanidade, como foi o caso de
Aristides de Sousa Mendes, Maathai,
Ghandi, Martin Luther King e Nelson
Mandela, entre outros. Estes são exemplo de grandes Caminheiros que deixaram uma obra de vida digna de ser
seguida por outros.
Vara Bifurcada – Símbolo da necessidade de fazer ou renovar as suas
opções, sinal de que o Caminheiro se
compromete a aderir ao projeto das
Bem-aventuranças.
Mochila – Onde transporta apenas
o essencial para a jornada. Simboliza o
seu desprendimento e a sua determinação de ir sempre mais além.

Tenda – Sinal da mobilidade e da
sua rapidez de se pôr em marcha. Na
Bíblia, a tenda é um sinal da presença
de Deus no meio do seu povo.
Pão – Transportado na mochila, alimenta o corpo, dado em partilha e
comunhão.
Evangelho – O pão do Espírito,
anúncio da Boa Nova de Cristo.
Fogo – Sinal da descida do Espírito
Santo. É o fogo que ilumina e aquece
o peregrino durante a sua caminhada.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Modelos de Vida
Viagens do patrono

e Grandes Figuras

Material
• Livros de São Paulo;
• papel de cenário e marcadores.
Descrição
No caso de existirem quatro Tribos, será atribuída a cada Tribo uma viagem de São Paulo; se forem menos Tribos, serão
distribuídas as quatro viagens pelas Tribos que existem no Clã.
Cada Tribo deve aprofundar os conhecimentos de cada uma
das viagens de São Paulo, apresentando excertos e imagens
das viagens e das cartas de São Paulo aos povos por onde passou e pregou.
Semanalmente, devem ser apresentadas as viagens aos restantes Caminheiros, com jogos, pensamentos e dinâmicas que
façam todo o Clã ficar a conhecer melhor a vida e as viagens
de São Paulo.

Material
• Máquina fotográfica;
• criatividade.
Descrição
Durante um mês, cada Caminheiro é convidado a seguir
um modelo de vida ou uma grande figura, vivendo e seguindo o seu exemplo. No final desse mês, deve apresentar ao
Clã as atitudes e os ensinamentos que teve ao longo desses
dias. Deve ser criativo e tentar ser o mais parecido com o
modelo de vida ou a grande figura que escolheu, quer ao nível físico, quer ao nível do que representaram na história ou
na vida dos outros. Deve realizar fotografias e no fim juntar
os ensinamentos que obteve.

Modelos de Vida e
Grandes Figuras a Seguir
Material
• Máquina fotográfica / vídeo;
• papel e caneta.
Descrição
Todos nós conhecemos bons modelos e grandes figuras nos
nossos dias. Nesse sentido, pretendemos que te juntes a essa
pessoa especial e que contes a sua história, por que razão ela
de alguma forma te inspira e porque a achas um modelo a seguir. Escreve a sua história e faz a partilha com o teu Clã, sem
esquecer o porquê de te inspirares nela e quais os atos mais
importantes realizados por ela.

Simbologia no Albergue
Material
• Vara bifurcada;
• velas;
• Bíblia;
• toldo de tenda;
• sementes de trigo;

•
•
•
•

mochila;
sisal;
camarões /parafusos;
cartolina e marcadores.

Descrição
Sendo o Albergue o espaço privilegiado para a vivência do
Clã, é extremamente importante ter a simbologia da IV presente de forma visível. No teto do Albergue, podem ser criados espaços onde os símbolos sejam suspensos e, ao mesmo,
o significado dos mesmos pode ficar suspenso também, mesmo tempo ao lado do respetivo símbolo.
O Albergue ganha assim uma nova vida e simbolismo, permitindo a vivência e a perceção da simbologia de forma mais
real e presente no dia-a-dia do Clã.

• SNP, Manual do Dirigente, p. 120 a 131
• Baden-Powell , Escutismo para Rapazes, p. 167 a 172
Para informações mais detalhadas sobre as dinâmicas e envio de fotos e boas práticas realizadas, contactar a ENCC (Equipa Nacional dos Caminheiros e Companheiros) através do endereço
caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt.
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Cerimoniais Escutistas
«Por religião não quer dizer a reverência domingueira prestada à
Divindade, mas a compreensão mais
elevada de Deus sempre connosco e
à sua volta…»
Baden-Powell in Celebrações do CNE
Há momentos na vida dos Caminheiros/Companheiros que devem ser
marcados de uma forma especial. As
cerimónias escutistas fazem parte das
boas práticas que devem ser vividas
em plenitude pelos Caminheiros. Estas
devem estar envolvidas em ambiente escutista, sendo o momento ideal
para relembrar Leis, ensinamentos do
fundador, exemplos dos patronos e
também um momento de reflexão interior. Os cânticos e os símbolos devem ajudar ao ambiente místico para
que a mensagem seja bem apreendida. Algumas das cerimónias para os
Caminheiros:
Vigílias – A palavra vigília significa
estar de vela ou velada. Também significa a véspera de uma festa. Velar é estar vigilante ou prevenido, lutar contra
a preguiça a fim de viver a “noite”, sem
ser da “noite”.
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Passagens de Secção – É a celebração do fazer caminho, de Pioneiro
para Caminheiro. Significa mudança
de situação, motivada pelo progresso
e pela idade. É o reconhecimento desse crescimento. Não é o fim em si, mas
é sempre o termo de uma etapa e o
início de percurso para outra etapa de
crescimento mais exigente.
Promessa – É a peça fundamental do
Escutismo. Educamos para a liberdade
na responsabilidade e no compromisso. Por isso, a promessa dá sentido ao
Escutismo. A promessa é:
– Um ponto de partida, não uma
meta. É um instrumento pedagógico
para alcançar um novo modo de ser,
para percorrer o caminho que leve os
nossos passos de construtores de um
Homem Novo.
– Um ato pessoal e comunitário. É
uma aposta pessoal que implica riscos
e um ato de fé e de esperança. A Comunidade, a Tribo, o Clã ajudam a prepará-la, confrontá-la, realizá-la e revê-la.
– É algo concreto, útil e avaliável.
Investidura de guias e funções – É
o ato de dar posse ou a cerimónia em
que alguém, a quem é reconhecida ca-

pacidade, é investido no exercício responsável de um cargo ou dignidade. É
a aquisição de um estatuto novo, como
se de um novo “vestido” se tratasse.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Investidura de
Passagens de Secção
Material
• de acordo com os obstáculos propostos.
Descrição
Organizar uma corrida de obstáculos para os Pioneiros que
vão passar para Caminheiros, com pontos de superação individual ou em Tribo, de natureza física e intelectual, relacionados
com a mística da IV Secção.
Exemplos de pontos da corrida de obstáculos:
- Encontrar uma epístola de São Paulo;
- Montar e desmontar corretamente uma tenda (em Tribo).
- Descobrir um fósforo (fogo) numa bacia com farinha (pão).
…

guias e funções
Material
• papel de cenário;
• marcadores.
Descrição
Durante a cerimónia da investidura de guias e de funções
devem ter um bocado de papel de cenário colado na parede. Nele deve escrever-se em grande as funções que estão
a ser investidas aos Caminheiros. Individualmente, cada Caminheiro escreve em volta de todas as funções o que espera
da função durante o ano escuta e o que pretende dar aos
outros enquanto Caminheiro responsável pela função a si
atribuída. Deve ser afixado no Albergue e o secretário deve
copiar e entregar a cada um o que se espera dele. Durante o
ano pode ser revisto como forma de avaliação.

Os cerimoniais
Oração do Caminheiro
Material
• Oração do Caminheiro.
Descrição
Fazer a impressão da Oração do Caminheiro e recortar as frases. Deixar cada Caminheiro construir a oração.
Senhor Jesus,
Que Vos apresentastes aos homens
Como um caminho vivo,
Irradiando a claridade que vem do alto,
Dignai-Vos ser o meu Guia e Companheiro,
Nos caminhos da vida,
Como um dia o Fostes no caminho de Emaús;
Iluminai-me com o vosso Espírito,
A fim de saber descobrir
O caminho do vosso melhor serviço;
E que, alimentado com a Eucaristia,
Verdadeiro Pão de todos os Caminheiros,
Apesar das fadigas e das contradições da jornada,
Eu possa caminhar alegremente Convosco,
Em direção ao Pai e aos irmãos.
Amen.

para os Caminheiros
Descrição
Baseados nos cerimoniais existentes para a IV Secção (Promessa, Investidura de guias, …), cria um novo cerimonial exclusivo para o teu Clã, a ser feito no final das passagens, para
cada um dos novos aspirantes a Caminheiro.
A ideia é que esta dinâmica possa ser transformada num ritual/tradição/cerimónia de acolhimento aos novos elementos,
e que se realize todos os anos de modo a criar um momento único de cada Clã. À semelhança de outros cerimoniais, a
presença do Assistente deve ser fundamental para tornar este
compromisso o mais solene possível.

• CNE - Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (pp. 120-131), Edições CNE
• Baden-Powell, Escutismo para Rapazes (p. 38, 45 e 52), Edições CNE
• Assistência Nacional, Celebrações do CNE (p.19, 76, 97, 129, 141 e 176), Edições CNE
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Bem-aventuranças – Desafio – Partida
«Sabeis que o objetivo final do
projeto educativo do CNE é a “partida”, quando um Caminheiro, considerado merecedor pelo seu Clã, é
enviado.»
Pe. Luís Marinho
No último artigo dedicado à mística
e simbologia, salientámos três importantes “avanços” da proposta educativa para o Caminheiro. Um deles é referência durante todo o percurso, os
outros dois devem ser preparados ao
longo do caminho e têm a sua fase de
vivência na fase final da caminhada.
Bem-Aventuranças
Ser “Bem-Aventurado” significa ser
“feliz”. Podemos sintetizar o projeto das
Bem-Aventuranças numa proposta de
valores, rumo ao “Homem Novo”. Este
caminho para a felicidade é proposto
aos Caminheiros através de um renascimento espiritual, com um discurso positivo e afirmativo, onde se pretende que
seja um programa de vida em Cristo,
com Cristo e para Cristo.
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Desafio
Antes de pedir a Partida, é lançada
uma proposta ao Caminheiro: que se
comprometa com uma causa pessoal,
envolvendo-se numa ação de pelo menos três meses. Esta deve privilegiar um
esforço de cooperação ou de voluntariado com uma instituição ou organização
escolhida pelo Caminheiro, o que poderá implicar uma menor participação do
mesmo na vida do Clã e da sua Tribo.
O objetivo do Desafio é permitir
que o Caminheiro faça do Servir o seu
lema, de forma ambiciosa e individual.
A vivência do Desafio deve ser apresentada e partilhada no Clã, uma vez
que o Caminheiro deve ir dando testemunho da sua experiência. Para o
Caminheiro, o Desafio constitui uma
excelente oportunidade para concluir
o seu progresso.
Partida
A Partida é uma das cerimónias mais
importantes para o Caminheiro, por
ser a última enquanto escuteiro, mas
também por ser exclusiva da IV Secção.

A Partida é um envio e um reconhecimento do Clã das caminhadas realizadas pelo Caminheiro que se propõe a
Partir. Quem parte é aquele em quem
o Clã deposita confiança, aquele que
provou ser capaz de fazer caminho e
aquele que deu provas de confiança e
de exemplo de Homem Novo no movimento, estando pronto para ser útil na
sociedade.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Bem-Aventurados

Bem-Aventurados

os nossos dias...

os Caminheiros

Material
• imagens do quotidiano impressas em papel;
• papel e canetas.
Descrição
Cada Caminheiro deve realizar um pequeno percurso, onde
terá várias imagens espalhadas. As imagens devem ser do
quotidiano englobando vários aspetos da nossa vida (cada Dirigente deve escolher o que melhor possa criar impacto nos
seus Caminheiros, conhecendo a realidade do Clã). Os Caminheiros são convidados a criar uma Bem-Aventurança para
cada uma das imagens e no final devem todos partilhar o porquê das escolhas.

Desafio

Material
• folhas A4 com a inscrição das Bem-Aventuranças;
• folhas brancas e canetas.
Descrição
Durante uma atividade são penduradas, no espaço envolvente, folhas A4 com as Bem-Aventuranças. Os Caminheiros,
individualmente, devem procurar as Bem-Aventuranças e
identificar outro Caminheiro com o que está escrito. Ex: para
a Bem-Aventurança: «Bem-Aventurados os que choram,
porque serão consolados», o Caminheiro deve identificar alguém do Clã. Pretende-se que todos os Caminheiros sejam
associados a pelo menos uma Bem-Aventurança. No final,
deve fazer-se a compilação e entregar a cada Caminheiro o
que os outros pensam dele.

Partida

Material
• baú;
• papel e caneta.
Descrição
Cada Caminheiro é incumbido de colocar num baú vários
locais específicos onde os Caminheiros possam realizar o
Desafio. Desafios que possam ser locais, regionais, nacionais
e mesmo internacionais. Cada Caminheiro do Clã deve fazer
uma pesquisa aprofundada das atividades e tipo de voluntariado que é realizado nas associações ou movimentos. Cada
Caminheiro que se encontra na fase de realizar o Desafio deve
recorrer ao baú e retirar vários papéis, até se sentir satisfeito
e, obviamente, deve colocar no baú o dobro dos papéis que
retirou do mesmo.

Material
• Livro de Partidas.
Descrição
O momento da Partida é único na vida dos Caminheiros.
A nossa sugestão é que cada Clã tenha um livro no Albergue
(tal como os livros de visitas), onde os Caminheiros que façam
a Partida, possam deixar uma mensagem de despedida, relembrando os anos que passaram de lenço vermelho ao pescoço.
Tal como B-P escreveu a sua última mensagem dirigida a todos
os escuteiros, pretende-se que o Caminheiro que parte deixe
a sua “última mensagem” ao Clã, partilhando o que de mais
importante viveu na IV Secção.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo (p. 130-135), Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes (p.167-172), Edições CNE.
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Diário de Percurso (p. 28-29, 86 e 99), Edições CNE.

134

Descobre e explora
«Para aqueles que têm olhos para
ver e ouvidos para ouvir, a floresta
é simultaneamente um laboratório,
um clube e um templo.»
In A Caminho do Triunfo – B-P
Segundo B-P, a floresta é um laboratório porque é o local onde se aprende
pela observação e pelas experiências
vividas; um clube porque é um espaço de partilha de ideias, de visões e de
assunção de responsabilidades individuais e coletivas; e um templo porque
é o lugar onde se descobre a obra de
Deus e se estabelece uma relação de
vida com o Criador.
É com base na exploração da natureza e no aproveitar desta vivência
em comunhão com tudo o que nos
rodeia que a natureza será sempre um
espaço privilegiado para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade
escutista, proporcionando uma possibilidade de conhecimento próprio,
seja por intermédio de um confronto com os seus limites, seja por uma
viagem ao seu mundo interior na sua
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relação estabelecida com Deus. Desta
forma, é possível crescer para a totalidade de uma vida relacional como
uma pessoa que vai aprendendo
como criar comunhão com os outros
e com a natureza, onde cada pormenor do mundo natural se torna uma
expressão do amor de Deus.
No entanto, a vida na natureza só é
plenamente aproveitada quando compartilhada, nos seus acampamentos,
nas suas atividades ao ar livre, proporcionando uma aprendizagem constante, um trabalho de equipa, em que
cada um cumpre a sua função para o
bem comum, e que esta última rotina
tem resultados imediatos. A vida em
campo torna-se assim não só um meio
em que está mais desperto o imaginário da caminhada, mas em que o trabalho de equipa, e o esforço individual
nesse sentido, não são apenas somente uma opção.
Segundo B-P, a natureza é o local
privilegiado para o desenvolvimento
físico e intelectual das crianças e dos
jovens, preparando-os, assim, para

serem cidadãos responsáveis. Por
tudo isso, a vida na natureza acaba
por ser um dos elementos mais marcadamente identificadores do método escutista.

Carla Espadinha e Luís Rodrigues
caminheiros.companheiros@cne-escutismo.pt
Fotos: Carla Espadinha e Luís Rodrigues

Observação e

Construção de

identificação de aves

Herbário de Clã

Material
• binóculos, máquina fotográfica, papel e caneta
Descrição
Na identificação de aves é necessário algum conhecimento
sobre a morfologia externa das mesmas e é importante ser um
bom observador. A forma do bico, o aspeto da plumagem são
características úteis no momento da identificação. A seguir ao
nascer do sol, as aves estão mais ativas e será mais fácil de as visualizares. Pega nos teus binóculos e na tua máquina fotográfica e procura-as na natureza. Regista as tuas observações no teu
caderno e tenta obter boas fotos. Mantém sempre o silêncio e
procura registar os seus sons. Verás que existe uma panóplia de
sons que te irão rodear.

Material
• livro /caderno (suporte do herbário), folhas de diferentes espécies de árvores e arbustos
Descrição
Constrói um pequeno herbário do teu Clã ao longo do ano
escutista. De cada vez que saias para uma atividade, recolhe
pequenas folhas ou arbustos das espécies dominantes da região onde estiveste a acampar. Procura conservá-las com todo
o cuidado e, quando regressares ao teu Albergue, junta-as no
herbário do Clã, anexando-lhes uma pequena descrição da
espécie que representam, características, tipo de habitat, etc.
No final do ano escutista, constatarás de uma forma diferente todos os locais por onde passaste e terás uma descrição pormenorizada da biodiversidade que o nosso mundo
apresenta.

Cabra-cega no
Cheiros da terra
Material
• alambique, almofariz, frasco, pequeno fogão, água, álcool, folhas ou raiz de plantas
Descrição
Escolhe uma planta da qual queiras fazer um perfume. Tritura
ou corta em pequenos pedaços, por um processo de maceração (com o almofariz), a folha ou raiz da planta da qual desejas
extrair o óleo essencial. Introduz num alambique a essência e
acrescenta-lhe água e álcool neutro, em igual proporção, até
metade do volume do recipiente. Monta as restantes partes do
alambique e após todo o sistema de destilação estar montado, aquece-o numa pequena fogueira ou num bico de fogão.
À medida que vai ocorrendo o processo, há a evaporação do
extrato que é arrastado pelo vapor, e no final recolhe-se num
recipiente o “perfume” obtido.

meio da montanha
Material
• venda para os olhos
Descrição
Numa saída com o teu Clã, poderás conhecer, de uma forma
visual, toda a flora que circunda o local onde acampares. No
entanto, desafiamos-te a ires um pouco mais além, a conheceres essa mesma flora com as tuas mãos. Para tal, deverás escolher um aglomerado de árvores ou arbustos para este desafio.
De olhos vendados, cada elemento, utilizando o tato, deverá
sentir as diferenças (a rugosidade do pinheiro, a macia casca da
acácia, o poroso tronco do sobreiro, etc.) e identificar cada uma
dessas árvores ou arbustos e outros elementos da natureza. No
final, cada elemento é convidado a partilhar as suas emoções,
sentimentos e sensações.

• DRAVE, BASE NACIONAL DA IV, Livro da Flora e Fauna, Edições CNE.
• HELDER COSTA, EDUARDO DE JUANA, JUAN VARELA, Aves de Portugal da SPEA, Editora Lynx.
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Vida na Natureza
«O Escutismo é um alegre divertimento ao ar livre, onde homens, rapazes e raparigas podem, em conjunto,
entregar-se à aventura como irmãos
mais velhos e mais novos.»
Baden-Powell
Desde a Antiguidade que o homem
se apercebe de alterações nas paisagens naturais à sua volta. Dada a quase omnipresença humana no planeta,
a conservação da Natureza está, cada
vez mais, dependente da intervenção
do Homem, através de ações de preservação ambiental.
Para além de considerações éticas
ou utilitárias, a conservação da biodiversidade reclama pelo papel que esta
pode desempenhar no funcionamento
dos ecossistemas, sendo que o termo
é, hoje em dia, utilizado por pessoas
de todos os quadrantes. Existe a ideia
generalizada de que a preservação da
biodiversidade é benéfica para todos.
Desse modo, preservar a diversidade

137

biológica não é apenas um ideal de almas bem-intencionadas. É uma necessidade premente e não um luxo.
A importância da biodiversidade para
um ambiente saudável torna-se uma
noção cada vez mais clara. Aprendemos que o futuro de toda a humanidade depende do modo como “administrarmos” a Terra. Quando exploramos
em demasia os recursos vivos, ameaçamos a nossa sobrevivência.
Com a crescente pressão do
Homem sobre os recursos naturais,
provavelmente a taxa de extinção não
vai parar de aumentar. Apesar de se
começar a definir uma consciência
global da importância da biodiversidade, ações concretas são necessárias e
urgentes para que o caminho de hoje
não conduza a um beco sem saída.
Evidentemente, a Vida na Natureza
é um dos elementos mais identificadores do método escutista enquanto
proposta pedagógica. A Natureza – o
campo, os cursos de água e o mar – é

o espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades escutistas,
uma adequada vivência nestes ambientes exige conhecimentos técnicos, procedimentos de segurança e
uma postura ética, que se irão adquirir ao longo de toda uma caminhada
escutista e que a cada Escuteiro cumpre saber e exercer, na medida da
sua idade.

Equipa de Gestão - BNIV

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: EG-BNIV

Recolher Pegadas
Material
• binóculos, máquina fotográfica, papel e caneta
Descrição
Procura uma pegada de um animal num qualquer trilho.
Prende as extremidades da folha de acetato com clipes e enterra-o à volta da pegada. Coloca água no copo de plástico e
junta o gesso aos poucos até teres uma mistura com textura
cremosa. Verte-a para dentro da folha de acetato até cobrires
toda a pegada. Deixa secar 20 minutos. Quando o gesso estiver completamente seco, remove a folha de acetato e vira-o
para veres o desenho da pegada. Limpa a areia com o pincel e
embrulha o molde na folha de jornal para absorver humidade.
E temos o molde da pegada feito!

Trilho Ecológico
Material
• 2 dados; 2 jogadores; trilho desenhado com giz
Descrição
Forma dois grupos. Cada grupo tem a tarefa de destacar
cinco problemas ambientais, e pesquisar três opções de soluções sustentáveis para cada desafio (poluição, aquecimento
global…).
As soluções serão encontradas pelo grupo e reveladas só no
momento do jogo.
Desenha um trilho no chão. Espalha os desafios. Cada grupo escolhe o jogador. O jogador 1 lança o dado e vê quantas
casas avança. Ele irá resolver com o seu grupo o problema/desafio indicado na casa onde parou. A resposta deve ser aceite
pelo grupo adversário. Se acertar, permanece na nova posição.
Se errar, volta à posição anterior.

Prensa Botânica
Material
• 2 placas de madeira; 4 parafusos compridos com porcas; jornais.
Descrição
Toda a prensa é feita com as placas de madeira. Por cima
da placa coloca folhas de jornal, depois as espécies (folha,
flor…) entre folhas de jornal e por cima delas põe de novo
jornais vazios (isto permite que a humidade não passe entre
as espécies).
Depois de estarem colocadas as folhas, assenta no topo a
outra placa de madeira. De seguida, aperta as porcas dos parafusos para prensar, sem ser necessário esborrachá-las!
Durante 3/4 dias, a mudança do jornal será diária. Passado
esse tempo, espaça a troca do papel. Uma vez seca, a espécie
pode ser colocada no herbário.

Encontra-te na natureza
Material
• símbolos da natureza; papel e caneta.
Descrição
Numa saída de Clã, no local do acampamento, começa
por contemplar a natureza. Cada elemento procura algo na
natureza que lhe chame a atenção e reflete: Porque o escolhi? O que ele me diz?
Depois, forma pequenos grupos para partilha e trabalho
onde irás apresentar o teu elemento da natureza.
Cada pequeno grupo encontrará um elemento comum
ao grupo e transpõe a individualidade de cada um para a
unidade do grupo. Partindo da reflexão individual, encontra
o elemento mais abrangente que caracterizará melhor todo
o Clã como sendo a soma das características de cada Caminheiro.

• CABRAL, Francisco Caldeira; TELLES, Gonçalo Ribeiro, A Árvore em Portugal, Assírio & Alvim.
• FITZSIMONS, Cecilia; FOREY, Pamela, Flora e Fauna Mediterrânicas, Plátano – Edições Técnicas.
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Atividades de Tribo – Atividades de Clã – Bivaques
«Um escuteiro genuíno é tido pelos
outros rapazes e pelos adultos por pessoa em quem se pode confiar, pessoa
que não deixará de cumprir o seu dever, por muito arriscado e perigoso que
isso seja, pessoa que se mostra alegre
e bem-disposta, por maiores que sejam
as dificuldades que se lhe deparem.»
Baden-Powell of Gilwell
Um cidadão-ideal. Foi com a premissa de ajudar os jovens a atingirem este objetivo que B-P escreveu
e publicou os pequenos fascículos
quinzenais denominados Manual de
Instruções para Bom Civismo, que
mais tarde viriam a ser compilados no
bem conhecido livro Escutismo para
rapazes. Pelos nove capítulos que
constituem este livro, distribuem-se
26 palestras de bivaque, que não
são mais do que narrações, partilha
de experiências, histórias, conselhos
e instruções acerca do caminho para
se tornarem melhores escuteiros.
A IV Secção tem na sua mística e
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simbologia própria a imagem deste
escuteiro-tipo idealizado por Baden-Powell: o Homem Novo. Um bivaque é
um acampamento rudimentar para passar a noite na natureza, podendo incluir
tenda, mas poderá passar apenas pelo
dormir sob as estrelas. E é neste meio,
ao ar livre, que B-P preconizava a educação dos jovens. O Caminheirismo é
itinerância e desprendimento, devendo
as atividades desta secção ser dirigidas
para o Serviço e ser vividas em e na Comunidade. Não deverão, no entanto,
ser esquecidos os momentos que cada
Clã deverá dedicar aos seus elementos
enquanto indivíduos e a si próprio enquanto grupo de pessoas com as suas
diferenças e especificidades. Espera-se que um Dirigente que trabalhe com
esta secção não se restrinja ao ask the
boy, mas se apoie no learning by doing,
isto é, que seja o impulsionador da
autonomia esperada para estes jovens
adultos. Assim, as atividades escutistas
na IV Secção deverão ser da iniciativa,
preparadas e realizadas pelas Tribos

ou pelo Clã, apoiadas no jogo, através
de uma sequência de fases e oportunidades educativas contempladas no
método projeto – a metodologia que
permite que aspirações se transformem
em vivências e experiências enriquecedoras para o seu desenvolvimento
pessoal.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Bivaques

Oração em Comunidade

Material
• papel e caneta; natureza; canivete e serrote
Descrição
Durante uma atividade de Clã, cada Caminheiro é convidado a fazer o seu próprio abrigo para bivacar durante a noite.
Numa primeira fase deve ser realizado um esboço do que se
pretende realizar, depois é ir para o campo e com os elementos da natureza realizar um pequeno abrigo individual. Apenas
devem ser usados elementos da natureza. Depois de lá passarem a noite, os Caminheiros devem observar todos os abrigos
construídos e votar no melhor.
Não esquecer de desmontar e deixar o menor impacto possível na natureza.

Material
• folhas com oração e cânticos para distribuir; instrumentos musicais.
Descrição
Sendo o Clã parte integrante e ativa da paróquia, a proposta é que os Caminheiros organizem um pequeno momento
de oração, em jeito de partilha à volta da fogueira, envolvendo a sua Comunidade.
Com esta iniciativa, poderão causar impacto externo ao Escutismo e terão a oportunidade de aprender mais durante a
organização de um momento espiritual para escuteiros e não-escuteiros. Esta é ainda uma oportunidade de dar a conhecer, fora do movimento, a mística e simbologia da IV Secção e
a magia que prende os nossos jovens a este ideal.

Caminho

Despojamento
«Esperemos que não passes tanta sede como se estivesses no deserto, esperamos sim que tenhas a sede de O procurar como “terra árida, sequiosa sem água”.» (SI 62,2)
Descrição
Propomos que se faça uma experiência de despojamento.
No início de uma atividade de Clã, pega-se na mochila de cada
um e tira-se tudo lá de dentro, faz-se mais um rastreio do que
realmente se necessita e coloca-se somente isso lá dentro. Sente-se-lhe o peso. Mais leve?? O despojamento, embora inicialmente custe, torna-nos mais leves, mais livres para os outros e
para Deus. Todos concordam? Que eco pode ter isto em cada
um? Momento para conversar sobre isso…

Material
• papel em branco; lápis, borracha e caneta; bússola.
Descrição
Muitas vezes decidimos percorrer caminhos já marcados.
Mas, e se traçássemos nós mesmos o nosso caminho? Nesta
dinâmica, os Caminheiros devem levar o material definido
e percorrer um trilho que não conheçam. Devem registar o
percurso no papel em branco, de forma a irem construindo
um mapa, indicando algumas palavras-chave que permitam
seguir o caminho por eles percorrido mais tarde.
Façam esta dinâmica tantas vezes quantas as desejadas,
e no final o Clã terá uma compilação de mapas dos trilhos
que os seus próprios Caminheiros traçaram.

• BADEN-POWELL, Escutismo para rapazes, edição CNE.
• SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Programa Educativo do CNE (p. 23-24), edição CNE.
• DIVISÃO PEDAGÓGICA NACIONAL, Metodologia Educativa da IV Secção, edição CNE.
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Caminhada – Método Projeto – Vivência
«Se tiver o hábito de fazer as coisas
com alegria, raramente encontrará situações difíceis.»
Robert Baden-Powell
A Caminhada é o projeto da IV Secção, aquele que dá forma e sentido à
proposta pedagógica do CNE para os
seus Caminheiros. A vivência de todas
as fases do Método Projeto por parte
dos elementos da secção faz com que
se identifiquem com o mesmo e permite
que cresçam e aprendam, fazendo.
As fases do Método Projeto são:
1 – Idealização e Escolha;
2 – Preparação
3 – Realização;
4 – Avaliação e Celebração.
É na idealização da Caminhada que os
Caminheiros têm a oportunidade de sonhar mais alto e pensar projetos mais arrojados. Quando passam à ação e começam a planear, conseguem materializar e
concretizar o sonho em algo palpável e,
no momento da realização do seu projeto, em que o vivem efetivamente, conseguem perceber que são capazes de algo
bem maior, que parecia longínquo e até
pouco real, à partida.
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Neste processo, é essencial que os
Caminheiros trabalhem em conjunto,
pois facilmente se aperceberão de que
juntos conseguem chegar bem mais longe e fazer coisas bem mais “impossíveis”
do que sozinhos. A distribuição de responsabilidades e tarefas deve acontecer
quase que naturalmente para que todos
se sintam parte fundamental da peça do
puzzle que constroem todos juntos.
Este processo de crescimento é tão
melhor quanto mais adequado for o
acompanhamento do chefe de Clã.
É importante que este esteja sempre
“ali”, para perceber o desenvolvimento
das várias fases do projeto e para que
possa dar o alerta quando algo “escapa” aos Caminheiros. O seu papel é o
de um observador atento e ativo, que
dá espaço a que o erro aconteça e a
que o sonho seja cada vez maior e mais
ousado, tentando manter um equilíbrio
entre as ideias mais ousadas e as mais
“realizáveis”.
A avaliação da Caminhada é das fases
mais importantes do Método Projeto,
pois é nesta fase que todos conseguem
compreender qual o balanço final do
projeto, o que se deve manter e o que se

deve melhorar. A celebração da Caminhada deve acontecer sempre também:
é importante que a alegria esteja sempre presente nos nossos projetos. Isso
distingue-nos dos outros movimentos e
dá-nos unicidade na ação.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Planificação

Idealização
Material
• papel de cenário ou Flip-chart;
• marcadores e canetas;
• post-its.
Descrição
Num espaço amplo, colocam-se seis folhas de papel e a cada
uma atribui-se uma das seis áreas de desenvolvimento como tema.
Pede-se aos Caminheiros que escrevam nos post-its ideias de atividades que gostassem de fazer. Cada um deve escrever pelo menos
seis. Depois, cada um cola os seus post-its na folha onde achar que
a sua ideia faz mais sentido. Há determinados projetos e atividades
que cabem em mais do que uma área de desenvolvimento, claro,
mas o interessante é perceber também como uma atividade em
concreto pode dar resposta ao Progresso Pessoal de cada um, relacionando-as com as áreas de desenvolvimento.

Conhecer as fases
Material
• fases do Método Projeto escritas em papéis diferentes
(um conjunto por Caminheiro); alguns papéis do mesmo
tamanho em branco (três por Caminheiro);
• folhas em branco e fita-cola.
Descrição
A cada Caminheiro dá-se um conjunto com as quatro fases
do Método Projeto escritas e mais três papéis em branco.
Cada Caminheiro deve organizar as fases pela ordem que
lhe faz sentido, e adicionar mais fases, caso ache que falta
alguma. Depois de organizadas, cada um cola as mesmas
pela ordem que definiu na folha em branco, com a fita-cola.
No final, comparam-se os resultados obtidos e partilha-se
o motivo que levou a cada uma das opções. Isto permitirá
que os Caminheiros compreendam a importância destas fases e o motivo pelo qual fazem sentido.

Material
• saco de pano;
• dois papéis escritos com função de “coordenador” e de
“adjunto”.
Descrição
É importante que no Clã os Caminheiros cresçam e sintam
progresso. Quando as funções vão mudando na preparação
de cada atividade, todos têm a oportunidade de experimentar várias áreas e perceber aquela de que gostam mais e as
que precisam de desenvolver.
Escolhem-se dois elementos para coordenar a atividade
(preferencialmente de duas Tribos diferentes). Esses dois
elementos retiram do saco um papel cada um. A um deles
caberá coordenar e ao outro caberá o papel de adjunto. A
partir daí, os dois formam a equipa de trabalho e o ideal é
que sejam sempre Caminheiros diferentes em cada atividade.

Caminho
Material
• uma mão.
Descrição
Uma forma engraçada de avaliar atividades de modo a
que todos digam algo concreto é utilizando o método dos
cinco dedos. Com este método, cada um deve apontar as
seguintes opiniões da atividade:
• polegar – algo que correu muito bem;
• indicador – algo que deve ser realçado (seja positivo ou
menos positivo);
• médio – algo que não correspondeu ao esperado e que
deve melhorar;
• anelar – algo especial;
• mínimo – uma coisa pequena que fez toda a diferença.
No final, consegue ter-se uma série de pontos concretos
que foram bons, muitos bons e que devem ser melhorados.

• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, p. 192-200, Edições CNE.
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Diário de Percurso, p. 36-39, Edições CNE.
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Vida em Tribo
«Saber gerir significa ajudar os outros
a dar o seu melhor, não a fazer as coisas
por eles.»
Lauren Appley
O Sistema de Patrulhas é um elemento
fundamental do método escutista. Existe
em todas as secções, de acordo com as
suas especificidades, e, como tal, é também muito importante no Caminheirismo. B-P descreve o Sistema de Patrulhas
como sendo «uma estrutura social organizada e um sistema democrático de autogovernação, baseado na Lei do Escuta».
Esta ideia faz ainda mais sentido quando
falamos de jovens adultos, capazes não
só de tomar decisões mas também de as
implementar.
A vida em Tribo torna-se então num
aspeto essencial na Caminhada de cada
um. Apesar de ser na IV Secção que os jovens se tornam mais autónomos e conscientes da sua própria identidade, isso
não quer dizer que tenha de ser um tempo solitário e individualista. Pelo contrá-
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rio, é nas Tribos que todos os Caminheiros participam nas tomadas de decisão,
conciliam os interesses pessoais com os
interesses comuns do grupo, pensando
no que é melhor para o Clã, e sentem
que de facto têm uma palavra a dizer. Por
vezes, o Sistema de Patrulhas num Clã
torna-se complicado de gerir quando o
número de elementos é muito reduzido,
mas isso não pode ser impedimento,
uma vez que é aplicado em todo o movimento escutista e não só nas unidades
de um agrupamento. Há sempre a possibilidade de partilhar a vivência da IV com
outros Clãs vizinhos, ou então de formar
os chamados Clãs Regionais e de Núcleo,
onde todos os Caminheiros de uma região têm oportunidade de percorrer o
seu caminho, integrados numa Tribo.
Este nível de envolvimento dos jovens
adultos faz também com que haja uma
evolução natural da chamada participação ativa, inerente à vida em Tribo, para
uma liderança ativa. Disso são um bom

exemplo os Projetos de Serviço que foram planeados, organizados e exe-cutados pelas Tribos presentes no Rover
Ibérico, e que mostraram a capacidade
de liderança e de empenhamento dos
Caminheiros nas suas comunidades.
Tudo isto é depois transportado para o
dia-a-dia, tornando-se numa ferramenta
capaz de ajudar os jovens no seu papel
como cidadãos responsáveis e ativos na
sociedade.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Formação de Tribos I
Material
• PPV
Descrição
Cada Caminheiro escolhe partes do seu PPV onde apresenta excertos de áreas de desenvolvimento onde quer progredir. Sem se
identificar o texto, dobram e colocam todos num monte de papéis.
São abertos os papéis e quem tem os mesmos interesses é colocado em Tribos diferentes, tentando assim que em todas as Tribos
existam elementos cujos PPV reúnam todas as áreas de desenvolvimento.

Patrono de Tribo
Material
• adereços e cenário
Descrição
Cada Tribo deverá pesquisar a história de vida do seu Patrono e criar uma peça de teatro a ser apresentada num fogo
de conselho de uma atividade de agrupamento ou de secção. O objetivo é que os elementos da Tribo fiquem a conhecer ainda melhor o seu Patrono e, ao mesmo tempo, mostrar
ao resto do agrupamento as razões de ter sido escolhido.

Formação de Tribos II
Material
• materiais escutistas
Descrição
No Albergue são deixados vários materiais escutistas (ex.
vara, bíblia, vela…) aos quais são atribuídos diferentes pontos. Cada Caminheiro pode apenas retirar um objeto e os
elementos têm de se juntar em grupos para ter o maior número de pontos possíveis. Os Caminheiros vão-se juntando
naturalmente e formando grupos para ter pontos. Repetir
várias vezes o jogo e no final contabilizar ou verificar quais
os Caminheiros que estiveram mais vezes juntos e formar assim as Tribos.

Lema de Tribo
Material
• barro, plasticina ou outros
Descrição
Todos os elementos do Clã, de acordo com o lema da
Tribo a que pertencem, devem refletir no seu significado
e criar um objeto que simbolize esse lema. Esta dinâmica
poderá ser feita durante um raide, numa atividade ou numa
reunião no Albergue. No final, cada um partilhará com os
restantes Caminheiros qual o seu objeto e o porquê de o
ter escolhido.

• BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Diário de Percurso, Edições CNE.
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Cargos e Funções, Cantos de Tribo
«A finalidade do Sistema de Patrulhas é principalmente atribuir autêntica responsabilidade a tantos rapazes
quantos seja possível para lhes formar
o carácter.» B-P
Na edição anterior tivemos a oportunidade de refletir acerca da importância da vivência em Tribo na caminhada
de cada um. Efetivamente, e apesar de
muitas vezes descurarmos esta dimensão, a Tribo é o primeiro lugar onde o
Caminheiro pode participar ativamente,
apresentar as suas ideias, ouvir os seus
pares, dialogar e construir consensos.
Por outro lado, é também aqui que vão
executar uma tarefa pessoal, os cargos
individuais desenhados por B-P.
Ao assumir um determinado cargo,
o Caminheiro sente-se responsável e
compreende que o seu papel é indispensável para o grupo bem como para
o cumprimento dos sonhos e objetivos
do mesmo. Ao desempenhar a sua tarefa, o Caminheiro vê-se desafiado a

resolver as dificuldades do quotidiano
da Tribo, transformando esta missão
numa oportunidade de crescimento
em múltiplas áreas, assumindo, assim,
diferentes papéis e tornando a Tribo
numa minissociedade, onde cada um
está consciente do seu valor, trabalho
e vive em harmonia com outros, trabalhando para o bem comum. Este é um
dos grandes ensinamentos para a vida.
Por tudo isto, é essencial que todos
os elementos da Tribo tenham um cargo, sendo necessário que exista um
conjunto diversificado de cargos que
satisfaça as necessidades individuais
e da Tribo. Importa dizer que o Guia é
eleito por todos os elementos da Tribo
e nomeia os restantes cargos, tendo
em consideração o perfil de cada um
e as necessidades da Tribo. Todavia, é
importante ter em atenção que estes
cargos devem ser exercidos de forma
rotativa, de modo a que os Caminheiros vivenciem experiências distintas e
alarguem os seus conhecimentos.

É ainda necessário relembrar que,
sempre que possível, a Tribo deve ter
um espaço próprio, o canto de Tribo,
onde se reúne e guarde os seus materiais. Deve ser um espaço à imagem
dos elementos da Tribo e deve ser
pensado, organizado e decorado pelos mesmos.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Cubo dos Cargos
Material
• planta de um cubo para cada cargo;
• marcadores.
Descrição
Existe uma planta do cubo para cada cargo atribuído aos elementos da Tribo devidamente identificada. Todos os elementos
escrevem nas faces do cubo o que esperam deste cargo. Em seguida, cada um constrói o cubo que representa o seu cargo, lendo as
expectativas dos outros. Depois de todos os elementos construírem
o seu cubo, formam uma peça com todos os cubos simbolizando
que o trabalho de cada um é essencial para um trabalho maior que
frutifica.

Cargos para todas as secções
Material
• papel;
• caneta.
Descrição
Os Caminheiros, depois de pedirem autorização a todas
as secções do agrupamento, juntam todos os elementos,
desde os Lobitos aos Caminheiros, para que possam fazer
pequenas reuniões de cargos. Ou seja, todos os elementos
do agrupamento que são, por exemplo, secretários juntamse numa sala. Aí orientam uma sessão sobre o cargo que têm
de desempenhar durante o ano. Para além de darem ideias
e de explicarem a função, também recolhem ideias de boas
práticas sobre a sua função. Vão ficar todos a ganhar.

Enriquecer os Cargos
Material
• caneta;
• post-it.
Descrição
Depois de escolhidos os cargos de todos os elementos e
de cada um explicar as principais tarefas que pretende desenvolver durante a Caminhada, cada Caminheiro ajuda ao
enriquecimento de todos os cargos colando um post-it com
uma tarefa que deve fazer parte da Caminhada da Tribo no
Caminheiro responsável pelo cargo. Ex: ao guarda material,
para além das suas funções normais, pode-lhe ser pedido
para explicar à Tribo como arrumar uma mochila em hike de
sobrevivência se isso fizer parte da caminhada.

Canto de Tribo
Material
• caixa de lápis.
Descrição
Na Tribo e depois de escolhido o seu canto, o guia deve
dar a escolher um lápis de cor diferente a cada elemento. Cada lápis corresponde a algo específico que o canto
de Tribo necessita (cadeiras, mesas, caixa de material, divisórias, o que acharem importante ter…). O Caminheiro a
quem corresponde o lápis deve projetar a ideia de concretização no material em causa. Ex.: lápis azul corresponde à
mesa. O Caminheiro pensa como fazer uma mesa e onde
arranjar os materiais para a mesma. Coordena a construção
da mesma.

• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
• CNE ,Secretaria Nacional Pedagógica, Diário de Percurso, Edições CNE.

Liderança do Guia, Reuniões e
Conselhos, Carta de Clã
«Se me permitissem escolher um
posto no movimento, escolheria o
de Guia de Patrulha.» B-P in Escutismo para Rapazes
Embora se saiba que para que o
Sistema de Patrulha funcione todos os
seus elementos têm de contribuir, existe um desses elementos que assume
um papel de especial importância. O
guia de Tribo tem por missão liderar
a sua Tribo no rumo do sucesso. Para
além de ter sido escolhido por votação
por todos os outros Caminheiros da
Tribo, é sobre ele que deve cair a função de guiar a Tribo e de a representar
em todos os momentos. O guia deve
ser alguém em quem os outros Caminheiros, e também o chefe de Clã, confiem e que dê mostras de qualidade e
assertividade junto dos outros. Deve
ser o braço direito do guia de Clã, que
por sua vez assume esse papel junto
do chefe de Clã, e deve ser reconhecido como tal por todos.
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No que diz respeito a reuniões para Caminheiros na Unidade, as principais são:
Reunião de Tribo – semanalmente ou quinzenalmente, onde se vive a
caminhada anual e onde se trabalha o
sistema de Tribo.
Conselho de Guias – órgão permanente que orienta a vida de Clã e é o
elemento mais importante do sistema
de Tribo.
Conselho de Clã – fundamentalmente
deliberativo e engloba toda a unidade
que se reúne sempre que necessário.
A Carta de Clã é uma carta na qual
todos os Caminheiros se devem identificar, que deve refletir ações concretas
que espelham um projeto Comunitário
de Vida.
Para além de conter as necessidades
individuais do Clã, deve conter propostas concretas e mensuráveis que
ajudem no crescimento do mesmo,
acrescida sempre de um bocadinho de
sonho e imaginação.
Sendo um compromisso coletivo,

todos os Caminheiros o devem assumir como sendo um compromisso seu.
A Carta de Clã é elaborada no Conselho de Clã e deve estar exposta em lugar visível e de destaque no Albergue.
A Carta de Clã deve ser revista e renovada periodicamente, idealmente,
em cada Caminhada.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Cargos da Tribo

Investidura do guia de Tribo

Material

Material

• papel e caneta.

• vela;

Descrição

• vara bifurcada.

Numa das atividades de Tribo, os Caminheiros têm um

Descrição

papel dobrado com o seu cargo. De duas em duas horas

Durante uma Eucaristia ou perante o Clã, realizar a cerimó-

misturam todos os papéis e tiram à sorte um dos cargos que

nia de investidura de guias. Para além de valorizar os guias

vão desempenhar durante duas horas. Podem repetir este

junto dos Caminheiros, renovam o compromisso de lideran-

exercício várias vezes, contribuindo sempre de alguma for-

ça e confiança depositado neles.

ma para que quem vem a seguir possa ter um desempenho
melhor no seu cargo.

Carta de Clã

Carta de Clã partilhada
Descrição

Material

Depois de pensada a Carta de Clã, numa primeira fase

• PPV.
• Post-its

tentar partilhar com pessoas da sociedade civil da localida-

Descrição

de algumas ações concretas que possam ser uma mais-valia

Cada Caminheiro escolhe duas ações concretas do seu

para a localidade do Clã. Podem juntos enriquecer em muito

PPV e deixa escritas num post-it no Albergue. Durante algum

a Carta de Clã e ser voluntários localmente.

tempo tentam conciliar os post-its que contenham as mesmas ações. Passado algum tempo começam a fazer parcerias entre Caminheiros no sentido de várias pessoas apoiarem as mesmas ações. Passo a passo vão enriquecendo a
Carta de Clã.

• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
• BADEN-POWELL, Escutismo para Rapazes, Edições CNE.
• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Diário de Percurso, Edições CNE.
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Adesão à Secção, Áreas de Desenvolvimento,
Oportunidades Educativas
B-P apresenta-nos em A Caminho do
Triunfo duas chaves para a Felicidade.
Uma delas consiste em «não levar as
coisas muito a sério, mas aproveitar
ao máximo o que se tiver, olhar a
vida como um jogo e o mundo como
um campo de jogos». O Escutismo
deve ser vivido como um jogo, com
algumas regras a considerar.
Na IV Secção foram delineadas duas
grandes fases ao nível do progresso dos
seus elementos: a Integração e a Vivência. A Integração consiste na Etapa do
Caminho (antiga Adesão) onde o Noviço/Aspirante tem oportunidade de se
integrar no Clã, valorizando a tomada de
consciência individual sobre o seu funcionamento, tendo contacto com a mística e
simbologia e participando em atividades
típicas da IV, preparando-se assim para a
Promessa. Nesta fase, que poderá durar
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até nove meses, a Equipa de Animação
deverá realizar o Diagnóstico Inicial, uma
vez que todos aqueles que chegam ao
Clã trazem consigo vivências anteriores,
que lhes conferem diferentes graus de
autonomia e maturidade. A integração no
Clã, nesta fase, é essencial. O Diagnóstico
Inicial tem grande importância pois será
a partir daí que se definirá o ponto em
que cada um se encontra, reconhecendo as suas áreas menos desenvolvidas,
e conseguirá escolher os seus Objetivos
Educativos, de forma a, efetivamente,
progredir. Esta escolha não é igual para
todos, e aconselha-se 2/3 de cada área
de desenvolvimento (FACEIS) em cada
uma das etapas do progresso individual.
No PPV devem constar ações concretas
para atingir os objetivos propostos, partilhando a parte aberta do mesmo com o
Clã, de forma a assumir os seus compromissos perante os pares.

Em suma, é na Etapa do Caminho que
o jovem inicia o seu percurso no Clã,
apresentando-se como peregrino no
testemunho de vida cristã, e assume o
seu desejo em se tornar Homem-Novo.
É um tempo que dá lugar ao conhecimento de si próprio, comprometendo-se, para além do imediato, na construção
de si mesmo e de um mundo melhor.
A Vivência começa logo após a Promessa, em que o Caminheiro continua
o seu percurso pelas etapas da Comunidade, Serviço e Partida, vivendo as
propostas pedagógicas da secção.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Vistas do Caminho do Triunfo
Material
• livro A Caminho do Triunfo;
• Equipamento com câmara
Descrição
A cada noviço/aspirante é pedido que durante uma semana fotografe (utilizando o equipamento que mais lhe convier) situações do quotidiano que ache que ilustram o/os
capítulos do livro “A Caminho do Triunfo”. No final deverá
imprimir as fotos e apresentá-las ao seu Clã.

Quadro de Progresso
Material
• placar com tabela de elementos e áreas de desenvolvimento.
Descrição
Uma das técnicas para manter a motivação dos escuteiros
no seu progresso individual é ter afixado na sede um quadro
onde possa ser mostrada a evolução de cada um, os objetivos já atingidos e as oportunidades que ainda não foram
realizadas.
Pretende-se que no Albergue seja colocado, em lugar de
destaque, o Quadro de Progresso com a lista de todos os
elementos do Clã e indicação do seu Progresso Individual.
A atualização do quadro deverá ser feita no mínimo de três
em três meses.

Apadrinhar

Aproveitar a oportunidade

Descrição

Material:

Cada Noviço/Aspirante escolhe um Caminheiro mais velho para que seja seu padrinho e o acompanhe durante a ca-

• papel e caneta.
Descrição:

minhada para a Promessa. Este padrinho deve ser exemplo e

Cada Caminheiro deve procurar oportunidades de enri-

deve ser o primeiro a dar pistas para que o Caminheiro rea-

quecimento pessoal na sociedade: na sua escola, na junta

lize a sua Promessa. Para além do acompanhamento, deve

de freguesia, na biblioteca… Cada um deve trazer por sema-

ajudar na preparação da sua Promessa.

na uma oportunidade que todos possam aproveitar. Ou seja,
para além de partilharem a oportunidade podem realizar o
seu progresso pessoal.

• BADEN-POWELL, A Caminho do Triunfo, Edições CNE.
• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
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Etapas de Progresso
«As etapas de progresso têm o mesmo nome das quatro dimensões do
Caminheirismo, embora sejam coisas
distintas. Em cada etapa deve valorizar-se cada uma dessas dimensões,
mas as outras não devem ser deixadas para trás, abandonadas ou esquecidas.» in Manual do Dirigente
A proposta de progresso no CNE assenta em três áreas diferentes, que são
os conhecimento, as competências e as
atitudes (CCA), com base em três vertentes do saber: o saber saber, o saber
fazer e o saber ser. Deste ponto de partida aparecem as etapas de progresso
que se desenrolam até à cerimónia da
partida.
Adesão – Caminho
É nesta fase que o Caminheiro inicia o
seu caminho em Clã. É aqui que se dispõe a abrir horizontes e a ver para além
do possível. É aqui que aprende a viver
como Caminheiro conhecendo os seus
símbolos e dando testemunho de vida
cristã. É aqui que inicia uma lenta e paciente construção de si mesmo que terminará na cerimónia da partida.
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Comunidade
Depois de o Caminheiro fazer a sua
promessa, assume que quer pertencer
ao Clã e também ser ativo na sua Tribo.
É feito um apelo às Bem-aventuranças,
que dá sentido a um caminho conjunto
feito pelo Clã.
Serviço
O serviço aparece naturalmente nesta
fase do percurso. Aparece como uma
vontade de fazer mais e ser melhor.
O serviço aparece com uma dinâmica de
descoberta vivida numa ideia de “receber, dando-se em troca”. A dinâmica do
serviço deve ser vivida individualmente,
em Tribo e em Clã, em ações que sejam
mais que um “minisserviço” onde se denote uma vontade de compromisso.
Partida
É nesta fase que se deve ser exemplo.
Para os pares e também para a sociedade. Por isso é pedido que se esteja vigilante ao que se passa ao seu redor e é
altura de se tornar ativo para o mundo.
É nesta fase que se deve realizar o Desafio e dar testemunho dele. A cerimónia
da Partida chega no final desta etapa,

e o Caminheiro deve preparar-se para
ela mais intensivamente.
Pretende-se que o progresso envolva
os objetivos definidos para cada uma
das áreas de desenvolvimento. Progredir significará, assim, atingir objetivos.
Assim, um Caminheiro constrói cada
etapa de progresso selecionando dois a
três objetivos educativos de cada uma das
diferentes áreas de desenvolvimento.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros e Companheiros

Progresso – SIIE
Material
• computador e ligação à internet;
• utilizador com permissões de escrita na conta SIIE do
agrupamento.
Descrição
O Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE) é
a base de dados nacional do CNE onde está guardada
toda a informação de cada associado. Além de ser a ferramenta usada para submeter os Censos anualmente,
inclui muitas outras áreas que dizem respeito aos elementos em particular. Uma delas é o Progresso, que deve
ser preenchido de acordo com as escolhas, os objetivos
educativos e respetivas datas de conclusão.
Pretende-se com esta dinâmica que os Caminheiros
possam ter uma breve formação sobre o SIIE, dando a
conhecer uma visão geral de tudo o que é necessário em
termos informáticos para o bom funcionamento do agrupamento, e mais especificamente que cada Caminheiro tenha noção do Progresso na sua ficha de elemento,
preenchendo os dados de acordo com as escolhas feitas
para cada etapa.
No futuro, este preenchimento no SIIE deveria fazer
parte da dinâmica de escolha dos objetivos que é feita
no início de cada área de desenvolvimento, garantindo
que as fichas de elemento de todos os Caminheiros se
mantêm o mais atualizadas possível, servindo também
de motivação para a conclusão de cada etapa, à semelhança das insígnias de progresso.

Dimensões vs Etapas
Material
• sisal/cordel com marcas que o dividam em quatro
áreas (Caminho, Comunidade, Serviço e Partida);
• molas da roupa de duas cores diferentes (duas por
cada Caminheiro).
Descrição
Cada Caminheiro deverá pegar no sisal com uma mão
e deverá ter as molas na outra mão.
Num primeiro momento, é pedido aos Caminheiros
que coloquem as molas de uma das cores na etapa do
sistema do progresso em que estão. Após todos colocarem, devem partilhar com todos quantos objetivos ainda
lhes faltam alcançar para passar à próxima etapa, quais
são e quais os maiores desafios para os alcançar.
Depois deste momento, deverão colocar a mola da
outra cor na dimensão do Caminheirismo que acham
que se adequa mais ao momento da sua vida no Clã.
Depois de todos o fazerem, deverão partilhar o porquê
dessa escolha.
No final, todos irão compreender que, embora tenham
nomes iguais, as etapas do Sistema de Progresso e as
dimensões do Caminheirismo são coisas distintas que,
ainda assim, se complementam.

• BADEN-POWELL, Robert, A Caminho do Triunfo, Edições CNE.
• CNE – Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
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Etapas de Progresso II
«As etapas de progresso têm o mesmo
nome das quatro dimensões do Caminheirismo, embora sejam coisas distintas. Em cada etapa deve valorizar-se
cada uma dessas dimensões, mas as
outras não devem ser deixadas para
trás, abandonadas ou esquecidas.» in
Manual do Dirigente
A proposta de progresso no CNE
assenta em três áreas diferentes: os conhecimentos, as competências e as atitudes (CCA) com base em três vertentes
do saber: o saber saber, o saber fazer
e o saber ser. Deste ponto de partida
aparecem as etapas de progresso que
se desenrolam até à cerimónia da partida.
Adesão – Caminho: É nesta fase que
o Caminheiro inicia o seu caminho em
Clã. É aqui que se dispõe a abrir horizontes e a ver para além do possível. É
aqui que aprende a viver como Caminheiro conhecendo os seus símbolos e
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dando testemunho de vida cristã. É aqui
que inicia uma lenta e paciente construção de si mesmo que terminará na cerimónia da partida.
Comunidade: Depois de o Caminheiro fazer a sua promessa, assume que quer pertencer ao Clã
e também ser ativo na sua Tribo.
Éfeitoumapeloàsbem-aventurançasque
dá sentido a um caminho conjunto feito
pelo Clã.
Serviço: O serviço aparece naturalmente nesta fase do percurso. Surge
como uma vontade de fazer mais e de
ser melhor. O serviço aparece com uma
dinâmica de descoberta vivida numa
ideia de “receber, dando-se em troca”.
A dinâmica do serviço deve ser vivida
individualmente, em Tribo e em Clã em
ações que sejam mais que um “minisserviço” onde se denote uma vontade
de compromisso.
Partida: É nesta fase que se deve ser

exemplo. Para os pares e também para a
sociedade. Por isso, é pedido que se esteja
vigilante ao que se passa ao seu redor e é
altura de se tornar ativo para o mundo. É
nesta fase que se deve realizar o Desafio
e dar testemunho dele. A cerimónia da
Partida chega no final desta etapa, e o Caminheiro deve preparar-se para ela mais
intensivamente.
Pretende-se que o progresso envolva os objetivos definidos para cada
uma das áreas de desenvolvimento.
Progredir significará, assim, atingir objetivos.
Assim, um Caminheiro constrói cada
etapa de progresso selecionando dois
a três objetivos educativos de cada
uma das diferentes áreas de desenvolvimento.
Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros
e Companheiros

Progresso – SIIE

Dimensões vs Etapas

Material:

Material:
• sisal / cordel com marcas que o dividam em quatro áreas
(Caminho, Comunidade, Serviço e Partida);
• molas da roupa de duas cores diferentes (duas por cada
Caminheiro).

• computador e ligação à internet;
• utilizador com permissões de escrita na conta SIIE do agrupamento.
Descrição: O Sistema Integrado de Informação Escutista
(SIIE) é a base de dados nacional do CNE onde está guardada toda a informação de cada associado. Além de ser a
ferramenta usada para submeter os Censos anualmente, inclui muitas outras áreas que dizem respeito aos elementos
em particular. Uma delas é o Progresso, que deve ser preenchido de acordo com as escolhas, os objetivos educativos e
respetivas datas de conclusão.
Pretende-se com esta dinâmica que os Caminheiros possam
ter uma breve formação sobre o SIIE, dando a conhecer uma
visão geral de tudo o que é necessário em termos informáticos para o bom funcionamento do agrupamento, e mais
especificamente que cada Caminheiro tenha noção do Progresso na sua ficha de elemento, preenchendo os dados de
acordo com as escolhas feitas para cada etapa.
No futuro, este preenchimento no SIIE deveria fazer parte
da dinâmica de escolha dos objetivos que é feita no início
de cada área de desenvolvimento, garantindo que as fichas
de elemento de todos os Caminheiros se mantêm o mais
atualizadas possível, servindo também de motivação para
a conclusão de cada etapa, à semelhança das insígnias de
progresso.

Descrição: Cada Caminheiro deverá pegar no sisal com
uma mão e deverá ter as molas na outra mão.
Num primeiro momento, é pedido aos Caminheiros que
coloquem as molas de uma das cores na etapa do sistema
do progresso em que estão. Após todos colocarem, devem
partilhar com todos quantos objetivos ainda lhes faltam alcançar para passar à próxima etapa, quais são e quais os
maiores desafios para os alcançar.
Depois deste momento, deverão colocar a mola da outra
cor na dimensão do Caminheirismo que acham que se adequa mais ao momento da sua vida no Clã. Depois de todos
o fazerem, deverão partilhar o porquê dessa escolha.
No final, todos irão compreender que, embora tenham
nomes iguais, as etapas do sistema de progresso e as dimensões do Caminheirismo são coisas distintas que, ainda
assim, se complementam.

• BADEN-POWELL, R. A Caminho do Triunfo, Edições CNE.
• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
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Estabelecer Relação /Acompanhamento / Segurança
Para se «funcionar educativamente, […] é imprescindível que alguém […] se resigne a ser
adulto».
in Fernando Savater, O Valor de Educar

Não há educação sem a presença do
adulto. Então, o Sistema de Patrulhas,
a educação entre os pares, o aprender
fazendo não chegam para que os nossos jovens aprendam?! Não. Apesar do
papel primordial que têm, o Dirigente
assume na pedagogia e na metodologia educativa o papel essencial de garantir a educação integral dos jovens
na unidade.
Sabemos que o papel do Dirigente
do CNE tem de ser devidamente adaptado a cada secção, por forma a garantir a crescente autonomia e responsabilidade de cada elemento.
Sabemos que o envolvimento dos
Caminheiros na construção da vivência e avaliação das atividades é uma
base em termos de aplicação do projeto educativo na secção. Como jovens
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adultos que são, já possuem a autonomia e responsabilidade suficientes
para conseguirem pôr em prática aquilo que sonham. É por essa razão que
na IV o Dirigente assume o papel de
auxiliar, atento e responsável.
É importante que consiga estabelecer relação com cada um dos seus
elementos. Para isso, é importante que
conheça as características próprias da
faixa etária que a IV Secção abrange, e
de cada um dos Caminheiros em particular. É importante respeitar as características, os espaços, tempos e ritmos
pessoais de cada um. É função do Dirigente observar e reagir com calma e
ponderação, tomando uma postura de
recetividade à partilha, ao diálogo e à
aprendizagem.
Outra das responsabilidades do Dirigente está ligada ao garantir a segurança da atividade escutista. Antecipar
situações de risco, analisando todas as
possibilidades de dano, estabelecer

limiares de risco, se for o caso providenciar a presença de técnicos devidamente habilitados para a atividade em
questão.
A intervenção do Dirigente no Clã implica o aperfeiçoamento de técnicas de
planeamento, organização e avaliação, o
aconselhamento experiente, o enriquecimento técnico das atividades, a orientação na prevenção de riscos e o estímulo
à participação, à iniciativa e à transformação de sonhos em projetos, não esquecendo a valorização dos valores escutistas e cristãos.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros
e Companheiros

Os cargos e as

Plano de

Organização de Atividades

Prevenção e Segurança

Recursos:
• 2 Caminheiros.
Descrição: escolha, através de nomeação ou de voluntarismo, de dois Caminheiros que sejam responsáveis pelo planeamento, realização e avaliação de uma atividade que o Clã
irá realizar.

Material:
• papel de cenário, canetas.
Descrição: de forma sintética e objetiva, construir, com os
Caminheiros, um plano de prevenção e segurança para uma
atividade, destacando “Perigo”, “Consequência”, “Prevenção”.

Ver pelos olhos
Planeamento do Desafio
Material:

• duas caixas ou frascos, post-it, canetas.

Descrição: em conjunto com o Caminheiro, criar uma caixa/
frasco de ações que o Caminheiro pode desenvolver no seu
desafio que potenciem as suas mais-valias/capacidade. Escrevem a ação e a correspondente mais-valia/capacidade e
coloca no frasco. Na outra caixa/frasco escrevem ações que
o Caminheiro pode desenvolver que o ajudem a ultrapassar
algumas barreiras. Novamente escreve no post-it a ação e
a barreira a ser ultrapassada. O Caminheiro, quando achar
apropriado (planeamento/realização), tira post-it e aplica a
ação que aí estava escrita.

dos outros
Material:

• folha de papel, marcadores e fita-cola.

Descrição: cada Caminheiro individualmente coloca uma
folha nas costas, assim como o Dirigente. Todos escrevem
algumas características que são marcantes de cada pessoa,
mas nas suas costas. Depois e todos juntos devem fazer a
avaliação do que foi escrito, tendo o Dirigente um papel de
mediador e de “otimista” na sessão.

• BADEN-POWELL, R. A Caminho do Triunfo, Edições CNE.
• CNE, Secretaria Nacional Pedagógica, Manual do Dirigente – Projeto Educativo, Edições CNE.
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Implementação e avaliação das atividades
«O que podes fazer no Caminheirismo é apenas limitado pela imaginação...»
As atividades são o motor para a vivência de novas experiências no Escutismo, onde são criadas diferentes
oportunidades de aprendizagem e encorajado o desenvolvimento das capacidades de cada um.
É na IV Secção que a implementação
e avaliação das atividades ao longo do
ano depende menos da participação e
ajuda dos chefes de secção; no entanto, tal como referido no artigo da edição anterior, o acompanhamento dos
Dirigentes continua a ser fundamental
para uma boa implementação de qualquer projeto.
Depois de apresentada e escolhida
uma Caminhada/Atividade, o Clã tem
de se focar na sua exequibilidade:
Satisfaz as necessidades identificadas
pelo Clã para o período de tempo em
que irá decorrer? Deve abranger vários tipos de experiências ou focar-se

157

essencialmente num tipo de vivência?
É acessível em termos monetários ou
é necessário planear angariações de
fundos?
Além disso, é também necessário
atribuir tarefas a cada elemento que
fizer parte da organização de uma atividade. Para os jovens adultos, estas
tarefas já incluem escolher locais, contactar as autoridades, adaptar o imaginário à atividade ou tratar de toda a
intendência. Por vezes, os Dirigentes
poderão sentir-se tentados a fazer a
maior parte do trabalho, mas deverão
incentivar os seus elementos de modo
a que sintam confiança nas suas capacidades, não tendo medo de errar
e, mais importante de tudo, para que
aprendam com esses erros.
Por fim, a avaliação de cada atividade implica determinar se os objetivos
individuais e coletivos foram atingidos.
Além da avaliação global da atividade
de Clã, cada participante deverá ser
encorajado a fazer uma autoavaliação
da sua participação ao mesmo tempo

que os outros poderão dar a sua opinião. É papel da equipa de animação
que esta dinâmica seja feita sempre
com espírito construtivo para encorajar a saudável troca de opiniões e a
partilha do que foi vivido em conjunto
pelos Caminheiros.

Equipa Nacional dos Caminheiros
e Companheiros

caminheiros.companheiros@escutismo.pt
Fotos: Eq. Nac. dos Caminheiros
e Companheiros

Implementação
no agrupamento
Descrição: Ao longo do ano escutista, sempre que houver
uma atividade de agrupamento, deverão ser escolhidos um
ou dois Caminheiros para fazer parte da equipa de organização, assumindo um papel relevante no planeamento e execução da atividade. A escolha será rotativa de modo a que
todos tenham oportunidade de participar.
O objetivo é que os Caminheiros aprendam o que é necessário para organizar uma atividade escutista, sem ser de Clã,
tendo noção dos aspetos que envolvem este tipo de atividades com outras secções. No fim, a experiência deverá ser
partilhada no Clã para que os outros Caminheiros conheçam
as exigências e dificuldades encontradas.

Objetivos Pessoais
Material: papel, caneta, duas garrafas de plástico
Descrição: O Caminheiro, no início de uma semana, traça
os seus objetivos pessoais para essa semana (coisas concretas), os quais se compromete a atingir, escrevendo-os e
colocando--os separadamente dentro de uma garrafa. No
final da semana, terá de avaliar se os objetivos foram ou não
cumpridos e reestruturá-los de forma a poder atingi-los na
semana seguinte, colocando novamente os não atingidos já
reformulados na mesma garrafa e os atingidos noutra. No
final desta ultima semana, e em Clã, fazem o balanço dos objetivos alcançados versus os não atingidos e discute-se como
influenciou ou não a avaliação feita na primeira semana no
alcance dos mesmos.

Ver pelos olhos
Ajudar a Avaliar

Atividades

Material: uma folha de papel, canetas e imaginação
Descrição: Pede-se aos Caminheiros que, em Tribo, elaborem uma folha protótipo de avaliação, para avaliação das atividades e reuniões de Clã, tendo os próprios de definir quais
os tópicos generalistas essenciais a avaliar numa atividade
deste âmbito. Poderá alargar-se esta dinâmica no contexto
de agrupamento, e os Caminheiros serem responsáveis por
criar esta ferramenta para o agrupamento e pô-la a funcionar.

Material:
• papel e caneta, FACEIS
Descrição: Cada Caminheiro, no início do ano e depois de
definidas as atividades para a caminhada, tenta enquadrar as
oportunidades educativas que pretende realizar no âmbito
do sistema de progresso. Desta forma, para além de a atividade conseguir satisfazer os desejos de todos, este consegue enriquecer a atividade com a sua vontade pessoal.

• EMPOWERING YOUNG ADULTS – Guidelines for the Rover Scout section, WOSM
• CNE – SECRETARIA NACIONAL PEDAGÓGICA, Diário de Percurso, Edições CNE
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