
LOBITOS

BASE

1. Identifica os diversos componentes de uma 

tenda e para que servem.

2. Descreve os cuidados que devemos ter em 

campo antes de montar uma tenda.

3. Monta uma tenda com a ajuda do teu Bando 

e descreve os cuidados que se devem ter ao 

arrumar a tenda.

AVANÇADOS

4. Demonstra ao Bando como se monta uma 

tenda e como escolher um local adequado 

para a montar.

5. Faz uma lista de material individual para o 

Acampamento e apresenta-a ao teu Bando.

6. Faz uma pequena construção de apoio ao 

acampamento e explica a sua utilidade.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Demonstra à Patrulha como se monta uma 

tenda e como escolher um local adequado 

para a montar.

2. Faz uma lista de material individual para o 

Acampamento e apresenta-a à tua Patrulha

3. Faz uma pequena construção de apoio ao 

acampamento e explica a sua utilidade.

AVANÇADOS

4. Lista e apresenta à Patrulha o material 

necessário para um acampamento de fim-de-

semana (individual e de Patrulha).

5. Projeta para o local do Acampamento 

de Patrulha as condições necessárias à 

montagem de um abrigo suplementar contra 

a chuva e vento. Realiza na prática durante o 

Acampamento.

6. Projeta e realiza as construções de campo 

necessárias para cozinhar e comer e 

identifica as ferramentas necessárias para 

um acampamento (machada, pá picareta, 

serra) sabendo usá-las corretamente. 

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Lista e apresenta à Equipa o material 

necessário para um acampamento de fim-de-

semana (individual e de Equipa).

2. Projeta para o local do Acampamento 

de Equipa as condições necessárias à 

montagem de um abrigo suplementar contra 

a chuva e vento. Realiza na prática durante o 

Acampamento.

3. Projeta e realiza as construções de campo 

necessárias para cozinhar e comer e 

identifica as ferramentas necessárias para 

um acampamento (machada, pá picareta, 

serra) sabendo usá-las corretamente. 

AVANÇADOS

4. Prepara um acampamento seguindo as 

directrizes do Agrupamento no que respeita 
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à sua preparação e organização. 

5. Elabora um plano de actividades para um 

acampamento de fim-de-semana. Divide 

tarefas e responsabilidades na Equipa.

6. Projeta um abrigo para passar uma noite 

em Equipa usando materiais naturais que 

existam no local.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Prepara um acampamento seguindo as 

directrizes do Agrupamento no que respeita 

à sua preparação e organização. 

2. Elabora um plano de actividades para um 

acampamento de fim-de-semana. Divide 

tarefas e responsabilidades na Tribo.

3. Projeta um abrigo para passar uma noite em 

Tribo usando materiais naturais que existam 

no local.

AVANÇADOS

4. Identifica os princípios básicos para a 

montagem de um acampamento escutista 

incluindo os processos de segurança 

adequados em caso de Nevoeiro, Chuva 

Intensa, Trovoada, Vento Forte, incluindo 

meios de evacuação de feridos em caso de 

acidente. Projeta um acampamento e explica 

à unidade.

5. A preparação anterior ao Acampamento 

obriga ao conhecimento da meteorologia do 

local. Descreve os principais elementos que 

possam transmitir conhecimentos sobre o 

estado do tempo, nomeadamente o que são 

Baixas e Altas pressões, características das 

nuvens e a respectiva formação, anticiclones 

e depressões.

6. Projeta e constrói um Acampamento elevado 

para a Tribo.
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