
LISTA DE MATERIAIS:  

 

Base 1 - Trip Escoteira Coord. Krigne 

Papel, lápis de cor, canetinha, giz de cera, revistas, jornal; 

Algum desses programas: Canva, Pixomatic, CorelDraw, Pinterest, Photoshop ou 

Powerpoint. 

 

Base 2 - Timor Leste Coord. André 

Abajur/Lanterna; 

Ventilador; 

Regador; 

Toalha; 

Guarda-chuva; 

Garrafa pet (sonoplastia); 

Sacola plástica (sonoplastia); 

Panela (sonoplastia); 

 

Base 3 - Cultura artesanato: Angola - Coord. Fernando 

Cartolina ou papel um pouco mais grosso, folha de papel em branco; 

Material para colorir (tinta, canetinha, lápis de cor, giz de cera, carvão, pó de café); 

Pedaços de barbante ou cordões;  

Adereços como: brincos de argola, colares, etc; 

Se possível, argila, barro ou massinha de modelar para esculpir. 

 

Base 4 - São Tomé e Príncipe - Cood. Gabriela 

Papel, canetinha, lápis de cor, papel colorido, cola e tesoura. 

Imagem-Guia para a atividade:  

 
 

Base 5 - Descobrindo Novos Lugares - Cood. Abelha e Renan 

Papel, canetas coloridas e lápis de cor. 



 

Base 6 - Culinária Mateira -  Cood. Claudia 

Churrasqueira, carvão ou lenha e um local apropriado para fazer uma fogueira. 

1 caixa de leite (tetrapack) vazia ou panela para preparo da refeição ou um bambu 
grande para servir de panela; 

 

Ingredientes para receita 1: 

- 1 tomate picado 

- 1/2 cebola 

- alho 

- 1/2 pimentão vermelho 

- 1/2 pimentão verde 

- azeite de oliva 

- 1/2 copo de arroz 

- sal 

- coentro 

 

Ingredientes para receita 2: 

- pedaço de frango (coxa ou peito) 

- sal 

- leite de coco 

- alho 

- folhas de louro 

- papel alumínio ou celofane para uso culinário 
 

Base 7 -          Esquete          - Cood. Carlota (Carla Silveira da Silva) 

*celular para filmagem 

*tripé para o celular/opcional 

*adereços como chapéus, óculos 

*maquiagem/opcional 

*figurino - retalhos de TNT 

*bandeira da tropa/opcional  

*bandeirola da patrulha 

** Escoteiro/a lembre você é econômico e respeita o bem alheio. 

 

Base 8 - Canção e Lusofonia - Cood. Celso 

 

Base 9 - Linguagem e Comunicação - Cood. Marja 

Computador ou Celular 

 

Base 10 - Festival de Talento - Cood. Abelha  

Computador ou Celular 

 


