
 

- Whakawhiti - 
O Whakawhiti é intercâmbio, troca de experiências, partilha de conhecimentos e é 

quando dois povos se juntam para viver aquilo que os "faz ser melhor"! 

E a ti… interessa-te viver uma aventura Whakawhiti? 
 
 

OBJETIVO DO JOGO 
Organizar e realizar uma atividade de intercâmbio com uma Patrulha/Tripulação ou 
Expedição/Flotilha/Esquadrilha de outro agrupamento, onde se trabalhe exclusivamente 
o conhecimento e a técnica escutistas.  
 
 

REGRAS DO JOGO 
1. Se querem completar o desafio em Patrulha/Tripulação escolham uma 
Patrulha/Tripulação com quem organizar. O único requisito é que não seja do teu 
agrupamento. Poderão jogar mais que duas Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas na mesma 
atividade desde que seja no mesmo nível de jogo. 
 
2. Se toda a tua Expedição/Flotilha/Esquadrilha estiver interessada em organizar esta 
atividade escolham uma Expedição/Flotilha/Esquadrilha para esta atividade.  
 
3. Quando escolherem podem começar os contactos, por e-mail, mensagem ou correio 
para começarem a organizar a atividade. Aconselhamos a criar um e-mail para este efeito, 
por causa da aplicação do RGPD. É esse e-mail que também deve ser utilizado para 
colocarem no link da disponibilidade. E é aqui que começa o desafio. O contacto tem de ser 
feito por vós e não pela vossa equipa de animação (a comunicação entre Patrulhas/Tripulações ou 
Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas faz parte do desafio e não é a Equipa de Animação que o deve fazer!).  
 
4. Esta dinâmica não pode substituir as normais Aventuras/Expedições/Reconhecimentos 
das Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas, devendo antes ser integrado nelas; 
 
5. O Jogo depende da escolha e contacto (via e-mail, telefone, por carta, contacto skype, etc.) 
com outras Patrulhas/Tripulações consoante os critérios de cada nível. É possível participar 
em Expedição/Flotilha/Esquadrilha ou Patrulha/Tripulação; 
 
6. Assim que tiverem os contactos realizados, poderão iniciar a vossa participação no jogo 
mediante o preenchimento do formulário de inscrição, disponibilizado pela equipa 
nacional através da página do CNE. Se não preencherem e enviarem o formulário não será 
considerada a atividade como uma atividade “Whakawhiti”. 



 

  
7. A atividade deverá ser marcada, pelas Patrulhas/Tripulações envolvidas e deverão 
enviar-nos o formulário com a atividade que se propõe fazer 30 dias antes. Não se 
esqueçam de cumprir as obrigações institucionais, nomeadamente, avisar a vossa região 
se jogarem os níveis Inter-regional e nacional. 
 
8. Todos custos associados à realização desta atividade (exemplo: deslocação, alojamento, 
material necessário à realização das provas e alimentação) serão suportados pelos grupos 
intervenientes.  
 
9. As Patrulhas/Tripulações em jogo deverão escolher pelo menos 3 temáticas para 
desenvolver na atividade. 
Em baixo deixamos uma lista de sugestões: 
     - Pioneirismo; 
         - Lei e Promessa; 
         - Vida de BP; 
         - Cozinha Selvagem; 
         - Sistema de Progresso; 
         - Uniforme e insígnias; 
         - Cargos; 
         - Músicas e gritos escutistas (Animação); 
         - Vida em campo; 
         - Proteção da Natureza; 
         - Orientação; 
         - Náutica; 
 - Conservação Oceanos; 
 - Preservação/Observação da vida marinha; 
         - Códigos e cifras; 
         - Sinais de pista; 
 - (…) 
 
10. As temáticas propostas estarão disponíveis num documento enviado pela ENEM às 
Regiões e numa página Web. 
 
11. As Patrulhas/Tripulações ou as Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas devem planear e 
preparar as atividades que se enquadrem nas temáticas escolhidas; 
 
12. As atividades propostas devem sempre respeitar o Método Escutista e o Programa 
Educativo do CNE, e serão avaliadas apenas com “sim” ou “não”/ ”fez” ou “não fez”; 
 
 



 

13. Este jogo pode ser realizado em quatro níveis: 
 Nível Núcleo/Concelho: entre Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas ou 

Patrulhas/Tripulações do mesmo Núcleo/Concelho (quando a Região não 
funcione sob a forma de Núcleos). Excetuam-se os casos da Região da 
Madeira e dos Municípios que só têm um Agrupamento que, para 
completarem este nível, terão que realizar duas atividades de nível 
Regional, com diferentes Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas; 

 Nível Regional: entre Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas ou 
Patrulhas/Tripulações de Núcleo/Concelho (quando a Região não funcione 
sob a forma de Núcleos) diferentes dentro da mesma Região; 

 Nível Inter-Regional: entre Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas ou 
Patrulhas/Tripulações de Regiões diferentes. Excetuam-se os casos das 
Regiões da Madeira e dos Açores que poderão realizar este nível entre ilhas; 

 Nível Nacional (Regiões Não Fronteiriças): entre 
Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas ou Patrulhas/Tripulações de Regiões não 
fronteiriças. Excetuam-se os casos das Regiões da Madeira e dos Açores 
que, para obtenção deste nível, deverão realizar duas atividades de nível 
Inter-Regional, com diferentes Expedições/Flotilhas/Esquadrilhas; 

 
14. Para receberem a anilha terão de enviar o relatório da atividade, no modelo de 
formulário que é disponibilizado pela Equipa Nacional.  Para serem aprovadas no nível de 
jogo realizado, as Patrulhas/Tripulações devem preencher formulário de relatório (curto e 
simples, para descrição e avaliação) disponibilizado pela equipa nacional através da página 
do CNE, onde será obrigatório o anexo de foto(s) da atividade. Depois, receberás, por e-
mail, o formulário e as instruções para pedires a tua anilha WHAKAWHITI, bem como o 
modo de pagamento! 
 
15. Após aprovação, são enviadas as anilhas e as peças correspondentes ao nível de jogo 
realizado, só as recebendo os elementos que efetivamente participaram nesse nível do 
Jogo. Além da anilha, o jogo Whakawhiti poderá ser uma excelente oportunidade educativa 
para a obtenção de outras insígnias (por exemplo as das especialidades e da “Vida em 
Campo”). Estas já não serão da responsabilidade da ENEM; 
 
16. Todas as regras e componentes do jogo serão explicados num documento enviado 
pela ENEM às Regiões e numa página Web.



 

 

- Simbologia - 

 


