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Projeto I.M 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
Adão Correia Olenka – Reg: 866023-9. 

Grupo Escoteiro Manoel Ribas 89 Guarapuava, PR. 

 

Este guia tem por finalidade fornecer informações ao jovem que esta iniciando 

na tropa escoteira seja lobinho em transição ou jovem recém-chegado. 

 

 

Esta é uma obra para o projeto de Insígnia da madeira que pode ser 

reproduzido e utilizado pela UEB - União dos Escoteiros do Brasil - para os 

grupos escoteiros. 

 

Ilustrações 

Muitas ilustrações que aparecem neste guia são de domínio público. 

1ª Edição | setembro de 2018 | 30 exemplares para a tropa escoteira 

Edição 
Adão Correia Olenka 
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Apresentação 

Este guia que você está recebendo reúne informações sobre segurança no 

acampamento escoteiro, são exigidos alguns cuidados básicos nesse tipo de 

atividade que você deve seguir, pois o escoteiro esta sempre alerta para as 

diversas situações, o acampamento oferece aos jovens a oportunidade de viver 

em patrulha e possibilita explorar novos territórios, aprendendo e 

desenvolvendo importantes habilidades que serão úteis por toda a vida e, 

principalmente, cultivando atitudes e valores. 
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Regras gerais  

SEMPRE ALERTA meu amiguinho! Este guia vai lhe proporcionar regras de 
segurança para acampamentos, mais importante que seu conhecimento e 
diversão adquiridos nas atividades explorando novos territórios, é a sua 
segurança pessoal, seguindo as orientações neste guia você poderá aprender 
muito e desenvolver importantes habilidades que serão úteis por toda a vida e 
principalmente evitar que acidentes aconteçam, pois a natureza precisa ser 
respeitada tanto a fauna como a flora, nossas atitudes e valores nos tornam 
escoteiros melhores a cada dia, como diz a sexta lei escoteira; “O escoteiro é 
amigo dos animais e das plantas”: é dever do escoteiro cuidar, preservar e 
respeitar a natureza e o meio ambiente, vamos lá então? 

Primeiramente começamos com sua 
mochila, ela é muito importante, pois é 
nela que você transportará o que precisa 
para ter um acampamento com os 
materiais básicos. Para começar a 
organizar sua mochila você deve se 
lembrar da regra escoteira para arrumar a 
sua mochila. "Leve só o que você vai 
precisar e o que você pode aguentar a 
carregar". 

 Coloque roupas, agasalhos, 

calçados, roupa intima suficientes para 

todos os dias de acampamento (roupa de 

guerra) os chefes podem aplicar 

atividades com agua, barro e você estará 

preparado; 

 E não esqueça o seu lenço e 

uniforme é ele que identifica você como 

escoteiro; 

 Objetos de higiene pessoal, prato, 

copo, talher; 

 Saco de dormir, coberta, isolante 

térmico, capa de chuva; 

 Lanche de preferencia frutas ou 

barrinha de cereal, não esqueça seu cantil 

com agua, também prato e talher, copo 

sempre de plástico (vidro pode quebrar); 

 Repelente de insetos, protetor solar 

e lanterna com baterias reservas; 

 Sacolas de plástico para roupa 

molhada e suja; 

 Se você utiliza ou esta tomando 

medicação não se esqueça de avisar o 
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chefe de seção para ele estar ciente e te 

ajudar caso necessário; 

 Não esqueça que seus pais ou 

responsáveis precisam assinar a 

autorização para atividades externas;  

 Peça o numero de telefone celular 

do seu chefe de seção e entregue para 

seus pais caso eles precisem falar com 

você, forneça o numero do telefone deles 

a seu chefe de seção. 

 

A inspeção de mochilas é normal por 
parte da chefia a fim de verificar se 
tem objetos perigosos ou que podem 
causar acidentes, por isso não fique 
constrangido. 

 

 

 

Jornadas 

 

Se você vai com a tropa em 

jornada siga as orientações dos 

adultos para os cuidados em 

relação ao percurso. Além da 

orientação do chefe de seção 

existem alguns cuidados que 

você pode tomar: 

 

 

 

 

Tome cuidado com os carros siga 

sempre em fila indiana orientada 

pelo seu chefe de seção, em cidades 

pela calçada, nas estradas de terra 
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no sentido inverso dos carros 

(contramão). 

 

 

No caminho não brinque com cães, 

cavalos, gado, porcos, ovelhas ou 

cabras eles nem sempre são dóceis 

atacam se sentirem ameaçados ou 

se estiverem com filhotes. 

 

 

 Respeite as pessoas jamais use 

palavras de ofensa. 

 Sempre que precisar de algo avise 

o chefe escoteiro. 

 Não bata palmas nos portões e 

portas das casas e nem aperte campainha 

se não for necessário, lembre-se da 

primeira lei escoteira; O escoteiro tem 

uma só palavra; sua honra vale mais que 

sua própria vida. 

 

 Não tome agua de nascentes e 

rios no caminho, ela pode estar 

contaminada. 

 Não coma plantas e nem frutos 

que você não conhece, eles podem 

ser venenosos. 

 Não se esqueça do protetor 

solar e do seu cantil com agua, a 

hidratação é muito importante nesse 

tipo de atividade, pois perdemos 

muito liquido. 
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No local do acampamento 

 

A escolha do local para armar o campo é 

muito importante, pois precisamos de uma 

boa noite de sono para estar 

descansados para aproveitar ao máximo 

as atividades que os chefes preparam 

com muito carinho, leve um espírito 

aventureiro, faça tudo com coração, 

respire a natureza, durma ao som da 

natureza, preserve e respeite. Para isso 

precisamos seguir as seguintes 

orientações deste guia:  

 

 Observe as arvores no local do acampamento se for armar a barraca 

embaixo delas, nunca monte sua barraca se a arvore estiver morta ou galhos 

secos principalmente se essa arvore for araucária (pinheiro do Paraná), o 

pinheiro mesmo se estiver vivo os galhos são bastante quebradiços, eles 

podem cair sobre você ou seus colegas, além disso, existe risco de descargas 

atmosféricas (raios) prefira sempre a vegetação baixa. 

 
 

Evite também montar campo em local muito baixo ou picos, pois o frio é maior 

a noite nesses locais, prefira pontos planos, evite banhados e vegetação seca 

se ocorrer um incêndio pode colocar a segurança de todos em risco. 
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Cuidados com sua barraca 

 Antes de tudo precisamos saber 

montar nossa barraca se você não passou 

por instruções de como montar um campo 

procure o chefe ou seu monitor e peça 

uma orientação a ele. 

 Faça sempre uma pequena vala 

envolta da barraca, se chover a noite a 

agua vai escoar sem entrar. 

 Use sempre uma lona por baixo 

para evitar que a umidade entre dentro da 

barraca. 

 Dobre a lona no formato da 

barraca, porém sempre em tamanho 

menor. Nenhuma parte da lona pode ficar 

fora da borda da barraca, caso contrário 

ela acumulará água debaixo se chover. 

Dobre as bordas maiores e enfie-as 

debaixo da barraca. 

 Jamais deixe a barraca aberta, pois 

insetos e animais peçonhentos podem 

entrar. 

 Nuca entre com calçado, você 

pode trazer sujeira e contaminantes para 

sua barraca. 

 Sempre olhe e bata os calçados 

antes de usa-los, aranhas, escorpiões e 

outros animais peçonhentos podem 

entrar. 

 Não se alimente dentro da barraca, 

para isso existe a cozinha. 

 Barraca não é lugar de mochila, 

pendure sempre no tripé. 

 Ao desmonta-la certifique-se que 

ela esteja seca e limpa. 

 Não faça fogueiras próximas à 

barraca, nem utilize fósforos ou lampiões 

no interior. 

 Lembre-se; a barraca é sua e da 

sua patrulha cuide dela. 
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Fogueiras 

A fogueira é de suma importância em um acampamento, pois é ela que vai nos 

aquecer no frio da madrugada e é de extrema necessidade, mas temos que ter 

um cuidado especial com ela, segue alguns cuidados básicos: 

 Só iniciar a fogueira em local permitido e 

com autorização dos chefes. 

 Limpar sempre local ao redor onde será 

acesa a fogueira para garantir que não haja 

propagação do fogo. 

 Não fazer a fogueira embaixo de árvores, à 

chama pode se espalhar pelos galhos se 

estiverem secos. 

 Nunca tentar iniciar a fogueira com aerossol 

(desodorantes) o gás do recipiente pode causar 

explosão, não use combustíveis voláteis como 

gasolina, querosene, álcool. 

 Sempre olhar a direção do vento antes de 

construir sua fogueira para evitar que o fogo e 

fumaça se espalhem em direção aos colegas e 

outras barracas. 

 Tomar cuidado com a proximidade de locais 

onde há risco de incêndio. As fagulhas da 

fogueira podem incendiar a mata ou barracas 

próximas. 

 Se você for utilizar a fogueira para se 

aquecer ou se alimentar, mantenha um estoque 

de lenha, para sempre mantê-la acessa, sem a 

necessidade de afastar-se dela. 

 Não chegue perto de fogueira se sua roupa 

for feita com material inflamável, como nylon; 

 Nunca deixar uma fogueira sozinha. 

 Após o uso da fogueira, verifique se a 

mesma apagou. Isto é, ela dever estar sem 

brasas, sem fumaça e sem calor utilize sempre 

terra para cobri-la.  
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Cozinha 

A cozinha do acampamento escoteiro é um ambiente de descontração e 

trabalho em equipe onde cada um da patrulha assume uma função, mas 

precisamos ter um cuidado muito especial principalmente com a segurança de 

todos, pois acidentes podem acontecer à cozinha é onde os colegas dividem 

pequenos espaços e correm contra o tempo para preparar a alimentação, 

segue aqui dicas importantes: 

 Instale o fogareiro sempre encima de 

local bem firme e de preferencia embaixo 

do toldo. 

 Observe sempre a direção do vento, o 

ideal é ter uma barreira para conter, assim 

o alimento cozinha mais rápido. 

 Certifique-se se não á vazamento de 

gás. 

 Tenha cuidado ao acender a chama 

não aproxime muito a mão. 

 Não deixe cabo de panela para fora do 

fogareiro você pode bater e a panela cair 

e causar queimaduras. 

 Se estiver fervendo ou fritando algo 

fique sempre atento, oriente os demais a 

permanecer afastado. 

 Não deixe alimentos em local de fácil 

acesso, pois cães e outros animais podem 

aparecer quando o local estiver sozinho 

ou à noite, armazene na caixa de patrulha 

ou caixa de isopor até por conservar o 

alimento por mais tempo. 

 Sempre deixe as panelas com 

alimentos tampados e de preferência 

limpos, afinal você é um escoteiro e 

precisa dar exemplo. 

 Se for cozinhar na fogueira use sempre 

apoio para as panelas como; trempe de 

metal, muito cuidado com pedras, elas 

devem ser aquecidas lentamente se não 

pode explodir, se for utilizar a técnica de 

pendurar a panela, construa o suporte em 

forma de tripé ou transpassando de um 

lado para outro e que fique bem firme e 

madeira bem resistente. 
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 Lembrar sempre de utilizar as técnicas 

de sapa para construir buracos a fim de 

enterrar os resíduos orgânicos da 

cozinha, como resto de comida, casca de 

frutas, legumes, ovos e aproveite esse 

momento para tirar a especialidade de 

SAPA. 

 Qualquer duvida chame o chefe e peça 

orientação. 

Cuidados com os animais selvagens 

Para os escoteiros em atividades ao ar livre, encontrar e conviver com animais 

selvagens durante os acampamentos já se tornou algo corriqueiro. Afinal, quem 

nunca durante um acampamento na natureza, não se deparou com algum tipo 

de animal silvestre? Geralmente, quando ocorrem esses encontros, 

vivenciamos ótimas oportunidades de contemplação e contato com a natureza. 

O problema é quando esses encontros acontecem com animais mais perigosos 

ou peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, 

formigas, abelhas e marimbondos, Isso porque, os animais somente atacam 

seres humanos, em seu habitat, quando se sentem ameaçados. Lembre-se 

que somos nós que estamos invadindo o espaço deles. Segue aqui algumas 

dicas se esse encontro ocorrer: 

 No caso de contato com 

animais selvagens, sejam eles 

peçonhentos ou não, o mais 

indicado é manter a distância e 

jamais manipular o animal. 

 Não tente se aproximar 

manusear, acariciar, alimentar e, 

principalmente, afugentar ou 

espantar o bicho. 

 Devemos adotar um 

comportamento preventivo e 

respeitoso, mantendo a distância e 

permitindo que o animal 

simplesmente siga o seu caminho é 

o melhor a ser feito, evitando 

problemas tanto para o jovem 

quanto para os animais selvagens. 
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Cuidados com lagos e rios 

Tenha cuidado principalmente com lagoas, cachoeiras, banhados e rios, nunca 

se aproxime ou tente brincar nesses locais sem autorização dos chefes ou sem 

a presença dos mesmos, pois existem riscos de afogamento, quedas, além 

disso, a água pode estar contaminada.  

 

 

 

Sempre Alerta meu amiguinho! Com as informações deste guia você e sua 

patrulha irão aproveitar as atividades com a máxima segurança desfrutando de 

muito aprendizado e aventuras. 
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