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ACANGRUPO 2016 SAO MARCELINO CHAMPAGNAT 
 
 
 
 
 
Local: área plana, descoberta e com arvores de grande porte 
 
Duração: 1hora e 20 minutos 
 
Recursos materiais necessários:  
para sub-base Aves de Estinfalo (tirolesa): cabo de aço, 3 polias, 5 cadeirinhas de 
escalada, 15 mosquetões com trava, fitas anel, escada de cordas, cabos auxiliares, cordas, 
catraca, chaves de boca, conectores de cabo, lançadores de bolinhas, bolinhas, dois 
escudos de papelão e madeiras de proteção dos troncos. 
para sub-base Corsa de Cerenita (esquibunda): 2 lonas de mais ou menos 7m, detergente 
líquido, 2 baldes grandes de agua, dois pacotes de bexigas numero 9, sisal de 3 fios, 
pedrinhas e estacas. 
para sub-base estábulos de Augias: 20 caixas de papelão, 12 caixas de bis, 29 varetas de 
bambu e sisal de 1 corda. 
 
Número mínimo e máximo de participantes: de 12 a 18 participantes 
 
Descrição da atividade:  
A base Aves de Estinfalo será executada em uma tirolesa e o fundo de cena será a caça das 
aves. Enquanto um participante desce a tirolesa, os demais estarão atacando-o com os 
lançadores de bolinhas, simulando as penas de metal atiradas. A pessoa da tirolesa estará 
com um escudo de papelão para defender-se do ataque. Os atacantes terrestres serão 
personificados por Hercules, que caçava as aves. 
A base Corsa de Cerenita será simulada por uma perseguição de Hercules a corsa. A  
perseguição durante o deslizamento na lona molhada em que terá que apanhar uma bexiga 
cheia de ar (a corsa) no meio do lago (lona), ao apanhar, retorna para o inicio e repete a 
caçada a corsa. 
Estas duas sub-bases são executadas em formato de circuito, ao sobrevoar o lago de 
Estinfalo, segue para a perseguição da corsa durante 45 minutos, podendo repetir tantas 
vezes quantas puderem. Os escotistas darão o ritmo e a distribuição dos participantes entre 
as duas tarefas. 
A base Estábulos de Augias será um trabalho manual onde os participantes deverão reunir-
se em grupos de 5 a 6 membros da patrulha e terão 15 minutos para construir um estabulo, 
utilizando o material disponibilizado e que simula a execução da tarefa acordada entre 
Hercules e Augias.  
Será declarado que receberão uma caixa de Bis ao concluírem a tarefa, mas isto não 
acontecera, mesmo que concluam. Esta situação levará a uma discussão sobre o caráter e 
acordos firmados e descumpridos e quais escolhas temos para solucionar, já que Hercules 
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acabou por tirar a vida de Augias. Isso será correto fazer nos dias de hoje?  
Os estábulos serão expostos a noite durante o jantar e no dia seguinte reunindo os demais 
estábulos montados ao longo da execução desta sub-base. 
 
Observações ou dicas: Esta base deverá ter um cuidado especial em relação a segurança 
das atividades tirolesa e esquibunda. Revisar constantemente as amarras e conectores, bem 
como o cuidado em prender os mosquetões e fitas anel nas cadeirinhas e o enfivelamento 
das mesmas no participante. 
A lona deve estar bem esticada e amarrada nas estacas e constantemente molhada para ter 
um bom deslizamento do participante. 
Os lançadores deverão ser bem segurados por outros dois participantes no momento de 
lançar as bolinhas. Os elásticos devem estar bem presos e revisados se estão em bom 
estado de uso e tomar o cuidado de não deixar o rosto próximo do suporte das bolinhas, pois 
o mesmo retorna com rapidez ao ponto após ser esticado. 
Todos os escotistas devem estar caracterizados como o fundo de cena usado na base. 
 
Ficha elaborada por: Chefe Luiz Stumpf, Chefe Natalir Cardoso, Chefe Cornelia Kucek, 
Chefe Mauricio Bially e Joao Torres. 
Publicada em: Setembro de 2016 
 


