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CAP. 1 – O GUIDISMO, UMA BELA AVENTURA
As provas que deves prestar para completar esse capítulo são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Escrever o nome, o lema e os membros da tua patrulha.
Tirar uma foto da tua patrulha e colar no lugar adequado.
Explicar à Chefe de Tropa no que consiste uma patrulha.
Desenhar no lugar adequado o totem da tua patrulha.
Escrever algo no lugar adequado sobre as características etc do totem da tua patrulha.
Saber o lema da tua patrulha e explicá-lo à Chefe de Tropa.
Saber o que é e o que faz a Chefe de Patrulha.
Passar um circuito de alerta.
Contar à tua patrulha a história de Baden Powell e do escoteirismo.

Talvez te perguntes de onde vem o escoteirismo e o guidismo. Eles são muito diferentes de um
clube esportivo, de um coral ou de uma escola.
O escoteirismo – para as moças, chamamos guidismo – é uma aventura que começa no século XX.
TUA PATRULHA
Nome da patrulha:
Lema da patrulha:
Membros:

NOME

CELULAR

Chefe de
Patrulha
Subchefe de
Patrulha
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ENDEREÇO

Cola aqui uma foto da tua patrulha:
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Antes da tua primeira reunião nas Guias do Brasil, deves conversar com a Chefe da Patrulha na qual
o Chefe de Tropa te inseriu. Ela te falou de grandes jogos, excursões, acampamentos... muitas
recordações e projetos que parecem apaixonantes! Apesar de tudo, no sábado chegaste à reunião de
patrulha com certa timidez no fundo do teu coração.
Porém, em seguida, te sentiste acolhida. E umas horas mais tarde voltaste à tua casa com a mente
repleta de imagens felizes.
Já te sentes orgulhosa de tua patrulha. Ao passar dos dias compreenderás que ela é única, diferente
de todas as demais. Com a sua história, suas tradições, suas esperanças e seus projetos.
No que consiste a patrulha
Seis a oito guias:




a Chefe de Patrulha (CP);
a Subchefe de Patrulha (SP);
de quatro a seis guias, cada qual com seu encargo de patrulha

Um totem (nome de um animal) e um lema que a patrulha procura viver.

Uma bandeirola com o totem e o lema, símbolo da patrulha.

O material que permite viver a aventura escoteira começando pelas barracas que acolherá a patrulha
nos acampamentos, e o baú que contém as ferramentas, panelas e outras coisas cuidadosamente
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conservadas e sempre dispostas a partir para novas façanhas!
E sobretudo...
O que constitui a patrulha é
o espírito de patrulha:
a vontade de permanecer unidas sob a CP para aprender melhor a servir a Deus e aos demais
observando a Lei da Guia!

Desenha aqui o totem da tua patrulha:

O que sabes desse animal? (características, habitat, costumes...)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Qual o lema da tua patrulha?
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TEU POSTO NA PATRULHA
A cada uma, seu papel e sua responsabilidade!

Tua CP
É uma guia que, como tu, foi primeiro aspirante, talvez até loba. Pronunciou sua promessa,
progrediu e soube mostrar-se digna de condiança. O seu espírito escoteiro, seu sentido de serviço e
suas capacidades a fizeram ser designada como Chefe de Patrulha. A Chefe de Tropa, de acordo
com as demais CP, a escolheu e lhe confiou a responsabilidade da tua patrulha. Ela está a serviço da
patrulha e de cada uma das guias que a compõe. Sua missão é ajudar-lhes a progredir e impulsionar
à aventura junto dela.
Ela está aí principalmente para te fazer descobrir o escoteirismo e preparar contigo tua promessa.
Não duvides em pedir seu conselho e lhe fazer perguntas. Podes ter confiança nela. Também ela
confiará em ti e não tardará em te dar responsabilidades. A CP dirige o conselho de patrulha onde se
tomam todas as decisões a respeito da vida da patrulha. Quando fizeres teu compromisso de
fidelidade, tomarás parte nesse conselho, saberás dar tua opinião e contribuir ativamente para a
progressão da patrulha.
Tua CP compartilha, junto das demais CP e da Chefe de Tropa, a responsabilidade da Tropa:
reúnem-se na Corte de Honra (CdH).
PASSAR UM CIRCUITO DE ALERTA
Um dia, tua CP te confiará a missão de passar uma mensagem a alguma das guias da tua patrulha.
Para estar à altura de tal tarefa, anota os nomes e números de telefone delas. Deves chamar ao
telefone com educação e urbanidade, ser gentil, saudar a pessoa que atende, usar as palavras
mágicas (“bom dia”, “por favor”, “muito obrigada”), evitar as horas de almoço ou jantar, não
telefonar, exceto em caso de emergência, antes da nove da manhã ou depois das dez da noite.
BADEN-POWELL E A CRIAÇÃO DO ESCOTEIRISMO
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell nasceu em uma grande família em 22 de fevereiro de
1857, em Londres. Seu pai morreu muito jovem. Sua mãe ficou sozinha, educou os filhos e os
incentivava a satisfazer a suas curiosidades e encontrar atividades de acordo com as suas
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capacidades e gostos.
Em 1876, embora muito jovem, Baden-Powell passou em um concurso, com excelentes resultados.
Foi nomeado segundo-tenente e enviado para servir na Índia, no XIII Batalhão Hussards.

Em 1884, é enviado a uma missão secreta na África. Ele deixou sua barba crescer usava roupas
comuns, fingindo ser um jornalista .
Em 1896 , ele retorna à África para experimentar o que chamou de “a melhor aventura da minha
vida”. Os “Matebeles” (nativos) deram-lhe o apelido de “Impeesa” , que significa “o lobo que
nunca dorme” .
No cerco da cidade Sul Africana de Mafeking, durante a Guerra dos Boers, ele usou adolescentes
como mensageiros, a fim de manter os homens adultos em ação de combate. Nesta ocasião, B-P
percebeu como os meninos são úteis e quão seriamente eles assumiram as responsabilidades que
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lhes são confiadas. Ele observou que "a missão de um homem pode ser confiada a um
adolescente”.“ Os cadetes de Mafeking”, nome dado ao pelotão de adolescentes, contribuíram
muito para a vitória.
A Criação do Escoteirismo
A partir de sua experiência de Mafeking, B-P decidiu propor um novo método educacional. Ele
testou seu método em um acampamento, entre 25 de julho e 09 de agosto de 1907. Este
acampamento aconteceu na ilha de Brownsea, ao sul da foz do rio Tâmisa . Os participantes eram
meninos vindos de várias classes sociais. Eles eram os “aventureiros iniciantes”, organizados em
quatro patrulhas: Corvo, Maçarico, Lobo e Touro.
Em 1908, a pedido de Sir William Smith (fundador das “brigadas de meninos”), ele publicou
“Bivacs”, que iria em breve tornar-se um dos capítulos de seu famoso livro “Escoteirismo para
Rapazes” . As iniciais “B-P” (pronuncia-se Bi-Pi) na capa foram suficientes para atrair a atenção
dos rapazes.
O movimento esparramou-se rapidamente, como um “incêndio florestal”, e B-P era cada vez mais
exigido pelos meninos e pelas meninas. Ele deixou o Exército em 1910. Em 1920, ele se tornou o
«Chefe Explorador Mundial» ou «Chefe Escoteiro Mundial» e começa a viajar incessantemente, a
fim de consolidar o movimento. Com mais de 80 anos de idade, ele se retirou ao Quênia, na África
que ele tanto amava.

B-P morreu no Quênia no dia 8 de Janeiro de 1941.
Por sua iniciativa foi fundada a Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME), em inglês
“World Organization of the Scout Movement” (WOSM), que agrupa boa parte das associações de
escoteirismo nacionais. No Brasil, a UEB – União dos Escoteiros do Brasil – é filiada à WOSM.
Junto da WOSM, existe também a “World Association of Girl Guides and Girl Scouts” (WAGGS), a
Associação Mundial de Bandeirantes, fundada por B-P e sua irmã, Agnes Baden-Powell e depois
dirigida por sua esposa, Lady Olave Baden-Powell, que possui como membro a Federação das
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Bandeirantes do Brasil (FBB). Bandeirante foi o nome escolhido para traduzir o original “Guias” e
“Escoteiras”. Hoje, tanto a WOSM/UEB quando a WAGGS/FBB possuem em seus quadros
meninos e meninas, mas originalmente não era assim.

Agnes Baden-Powell

B-P e Lady Olave Baden-Powell
Todavia, não é só em torno da WOSM e da WAGGS que os movimentos de escoteirismo se reúnem.
Desde o início houve associações independentes. Algumas delas se filiaram se juntaram a outras
que saíram da WOSM e da WAGGS e fundaram, em 1996, a Federação Mundial de Escoteiros
Independentes (FMEI), em inglês “World Federation of Independent Scouts” (WFIS).
Diversas outras associações, sobretudo na França, continuam independentes e não são filiadas nem
à WOSM, nem à WAGGS e nem à WFIS.
O Escoteirismo em qualquer de suas associações possui modalidades: de terra (ou básica), de mar
(ou marítima), e de ar (aérea). Outras modalidades podem existir também, como o escoteirismo
alpino ou de montanha, o escoteirismo ferroviário. Cada uma dá ênfase a um tipo específico de
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treinamento e aventura, mas todos são guias e exploradores da mesma fraternidade. Se você
pertence ou quer pertencer a uma modalidade especializada, terá provas específicas, além daquelas
previstas para a modalidade básica.
A Origem do Escoteirismo Europeu
Em 1956, no dia de Todos os Santos, alguns jovens cristãos se reuniram em Colônia (Alemanha) e
fundaram uma comunidade internacional de Escoteirismo com o nome de «Federação de
Escoteirismo Europeu».
Começou a avançar a ideia de um Escoteirismo explicitamente «Europeu», indo além das fronteiras
de cada país, a fim de evitar os erros do passado e da guerra.
As associações nacionais que mantinham o mesmo ideal se reuniram em torno da União
Internacional de Guias e Escoteiros da Europa ou Federação do Escotismo Europeu (UIGSE-FSE,
ou simplesmente UIGSE). Há associações em diversos países da Europa e começam, aos poucos, a
surgir outras associações fora do Velho Mundo, como no Canadá e agora no Brasil, que procuram se
filiar à UIGSE.
A proposta da UIGSE é de um escoteirismo cristão, sobretudo católico, e ela é reconhecida pela
Santa Sé como uma associação internacional de fiéis de Direito Pontifício, ou seja, é abençoada
pelo Papa. Há escoteirismo católico também na WOSM, e reconhecido igualmente pelo Papa, mas a
proposta da UIGSE é diferente: trata-se de um apostolado mediante o escoteirismo, um caminho de
santidade pelo método de B-P.
A UIGSE se inspira no Pe. Jacques Sevin, SJ, que fundou os Scouts de France, escoteiros católicos
franceses ligados à WOSM, e procura manter o seu legado e sua tradição.
O Escoteirismo no Brasil
Em 1909, pouco tempo após o escoteirismo ser fundado por B-P, já surgiam iniciativas semelhantes
no Brasil levadas a cabo por oficiais da Marinha. Em 1910 foi fundado oficialmente o movimento
em terras brasileiras, o Centro de Boys Scouts do Brasil. Aos poucos, inúmeros grupos foram
criados em todo o país, e em 1924 eles se reuniram na União dos Escoteiros do Brasil (UEB),
filiada à WOSM, enquanto as meninas, por volta da mesma época, reuniam-se na Federação das
Bandeirantes do Brasil (FBB), filiada à WAGGS.
No dia 30 de maio de 1919, na residência da Srª Adele Lynch, no Rio de Janeiro, foi realizada a
primeira reunião para divulgar a carta de Lady Baden-Powell. A reunião contou com a presença de
vários membros da sociedade carioca. Dona Jerônima Mesquita, que trabalhou como enfermeira na
I Guerra Mundial, presente ao evento, recebeu a responsabilidade de preparar moças e líderes para
desenvolver o guidismo no Brasil.
Com a liderança de D. Jerônima Mesquita foi iniciada a preparação das 11 primeiras chefes das Girl
Guides, as quais fizeram a promessa no dia 13 de agosto, na residência de Lady Mackenzie, no Rio.
No ano seguinte, como o movimento iniciava um processo de expansão, buscou-se uma
denominação em português, e o Prof. Jonathas Serrano sugeriu que se adotasse "bandeirantismo",
sendo as girl guides as "bandeirantes", por lembrar os desbravadores das terras brasileiras.
No início da década de 1960, perdeu a exclusividade da condução do guidismo brasileiro em virtude
da implementação do programa de co-educação mista elaborado pela UEB - União dos Escoteiros
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do Brasil. A partir dali meninos poderiam participar do movimento bandeirante, assim como
meninas poderiam ser escoteiras. O guidismo, então, passou a ser praticado em outra associação que
não a das bandeirantes.
Outras associações foram fundadas ao longo do tempo, entre as quais a nossa.
Desejando uma associação escoteira de inspiração confessional, encontramos na proposta da
UIGSE, o escoteirismo europeu, a resposta para nossos anseios. Foi organizada, então, a Associação
das Guias e Explorares do Brasil (AG&E), que é candidata à filiação à UIGSE-FSE e adota os
mesmos uniformes, mesmos padrões, mesmo cerimonial e mesmos textos fundamentais. Os
primeiros membros da AG&E são do Rio Grande do Sul e das terras gaúchas os Exploradores do
Brasil se espalham por vários Estados, inicialmente São Paulo e Ceará.
Adotamos o nome “Exploradores” e “Guias” por considerarmos que são mais expressivos. Diversas
associações pelo mundo também fazem uso desses termos.

16

CAP. 2 – TOMA AS TUAS REFERÊNCIAS
As provas que deves prestar para completar esse capítulo são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prestar o compromisso de fidelidade à CP.
Conhecer e explicar os ramos do guidismo.
Saber as etapas de classe das guias.
Conhecer e explicar sobre o uniforme das guias, bem como as insígnias.
Fazer o nó cabeça-de-turco.
Conhecer as principais siglas utilizadas no escoteirismo.
Saber executar a chamada scout.
Saber fazer a saudação scout, o sinal de promessa e o aperto de mão.
Conhecer a história da Bandeira Nacional, da bandeira do seu Estado e do Baussant e
desenhar a Bandeira Nacional.
10. Saber hastear e arriar bandeiras.
11. Cantar o Hino Nacional Brasileiro e conhecer a sua história.

Começa a descobrir a tua patrulha e a tropa da qual fazes parte. Sentes-te bem nelas. Agora deves
querer assumir o teu posto.
O COMPROMISSO DE FIDELIDADE À CP
O compromisso de fidelidade tem suas raízes nos juramentos feitos na Cavalaria, instituição
medieval e cristã e que muito inspirou o escoteirismo. Comprometer-se na fidelidade à tua CP é
prometer lealdade a ela e docilidade à sua liderança.
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Pões tua confiança na tua patrulha e em tua CP para que te ajudem a ser uma guia.
Podes contar com a tua CP e ela também pode contar contigo.
Por teu compromisso, expressas tua vontade de dar o melhor de ti mesma à tua patrulha e ser-lhe
fiel.
Como sinal de teu pertencimento à patrulha, levarás daqui por diante suas fitas coloridas no ombro
esquerdo.
Se és loba, já formas parte da fraternidade escoteira: conservas o teu uniforme teu loba (até a
tua promessa de guia), porém mudas o lobo de bando pelas fitas de patrulha.
Se és nova, teu compromisso é teu primeiro passo no movimento: a partir desse dia vestes o
uniforme.
“Eu prometo obedecer-te como Chefe,
ser fiel à patrulha,
trabalhar contigo a cada dia,
e conhecer melhor
a Lei do Explorador, o meu país e a minha fé.”
O Chefe de Patrulha responde:
“Tu podes contar comigo.”
AS ETAPAS DE TUA VIDA SCOUT – OS RAMOS DO GUIDISMO

 De oito a doze anos, foste loba.
 De doze a dezessete anos, és guia.
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 A partir dos dezessete, serás guia-maior.

A interessada no Movimento, mas que ainda não prestou compromisso de fidelidade à Chefe de
Patrulha é chamado de pré-aspirante.
A candidata à promessa é denominada aspirante. Após prestar sua promessa, sua denominação é
guia noviça, e deve esforçar-se em sua progressão pelas etapas de classe, conforme o método scout.
Ao atingir as etapas propostas, será denominada guia de segunda classe, com direito ao uso do
distintivo correlato. Após a investidura na segunda classe, a guia faz jus a conquistar habilidades
específicas, cada qual com seu distintivo próprio, denominadas especialidades. Há diversas
especialidades, aprovadas pelo Conselho Nacional, e constantes nos manuais, com as respectivas
tarefas a cumprir.
Em seguida, prestando mais algumas provas, torna-se guia de primeira classe. Com a primeira
classe, podem conquistar as especialidades maiores. As etapas de classe e as especialidades maiores
constam nos manuais.
Depois de galgar a primeira classe, que é o último ponto ordinário da formação scout, é possível,
ademais, que a guia seja declarada “guia padrão” e, após, conquiste o distintivo máximo do Ramo
Explorador na vertente feminina: a insígnia de guia de Maria Imaculada.
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As aspirantes, ao serem acolhidos no Ramo Verde com a fidelidade à Chefe de Patrulha, prestam o
seu primeiro compromisso, verbalmente, perante a tropa, a chefia e seus pais: o de, em três meses,
concluir as provas de noviça e fazerem sua promessa. É para isso que serve este manual!
Após a promessa, em uma cerimônia diante da Corte de Honra, firmam as guias, por escrito, com
registro e assinatura no Livro da Corte de Honra, o compromisso de em três anos atingirem a
primeira classe.
Ao completar quinze anos de idade a guia faz seu último compromisso pessoal no Ramo Verde,
independentemente de estar ainda cumprindo o compromisso anterior: proteger, ensinar, monitorar e
acompanhar os membros mais novos da sua tropa e de preparar sua Ponte para a Chama de Guias
Maiores. O compromisso dura dois anos e é feito de modo solene, em frente à Formatura Geral do
Agrupamento, sendo registrado no Livro da Corte de Honra e com carta à Chama de Guias Maiores.
O UNIFORME

Uniforme das guias
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados
do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta ou chapelão, conforme determinação do agrupamento, ambos com cruz de
promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas
a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos
laterais e passadeiras para o cinto;
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e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as encarregadas da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão de lã azul marinho, padrão
UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio.
Uniforme de embarque e desembarque das guias do mar
Uso: atividades na sede, eventos sociais, desfiles, representações oficiais, marcha para ou de
acampamentos, solenidades e cerimônias, entrada e saída de barcos para atividades longas
embarcadas.
a) camisete meia manga branca, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados do
peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Guias do Brasil” sobre fundo negro;
c) lenço verde com fundo vermelho com nó cabeça-de-turco em cordel de couro branco;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas
a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos
laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto branco de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos;
h) apito preto no bolso esquerdo com fiel do apito.
- peças complementares: luvas brancas as portadoras do Baussant e para as encarregadas da
cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme de serviço das guias do mar
Uso: atividades rústicas em campo ou embarcadas.
a) camiseta listrada estilo marinheiro, em branco com listras azuis, de mangas longas;
b) caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Guias do Brasil” sobre fundo negro;
c) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas
a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos
laterais e passadeiras para o cinto
d) cinto branco de couro com fivela FSE;
e) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
f) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme das guias do ar
a) camisete meia manga cinza, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados do
peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
21

d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas
a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos
laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as encarregadas da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, blusão de lã azul marinho, padrão
UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon
azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme das guias de montanha
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados
do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina de montanha preta com cruz de promessa ou touca branca de neve (a posse das duas
coberturas é obrigatória)
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, e as pontas
diminuídas por razões de segurança;
d) saia de sarja cinza, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas a frente
e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos laterais e
passadeiras para o cinto ou, em atividade de escalada, calça de sarja cinza (a posse das duas
peças é obrigatória);
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos;
h) as fitas de patrulha são dobradas sob o ombro e costuradas no sentido longitudinal, a primeira
cor à frente.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as encarregadas da
cerimônia das bandeiras, e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da
AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, especialmente em escaladas, jaqueta de nylon
azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme comum das guias equestres
Uso: atividades na sede ou em campo que não envolvam cavalgada.
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados
do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) chapelão com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) saia de sarja cinza, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas a frente
e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos laterais e
passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
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- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os encarregados da
cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme de montaria das guias equestres
Uso: obrigatório em atividades na sede ou em campo que envolvam cavalgadas, eventos sociais e
desfiles e, conforme orientação da chefia, em solenidades, especialmente envolvendo guias de
outras modalidades, associações e federações.
a) camisete meia manga azul celeste bege, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os
lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) capacete de hipismo para atividades desportivas e chapelão nas demais;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) calça de montaria feminina estilo culote de sarja preta, com ou sem bolsos, e passadeiras para
o cinto
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias brancas;
g) botas de montaria marrons.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os encarregados da
cerimônia das bandeiras, túnica acinturada estilo militar na mesma cor e tecido da calça, para
solenidades, nas quais irão alguns distintivos (cruz do movimento da modalidade básica, listão da
associação, listão de distrito, bandeira nacional, escudo de província, fitas de patrulha, insígnia de
classe, especialidades e especialidades maiores) e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE,
com emblema da AG&E, para o frio.
Uniforme de cidade das guias de selva
Uso: atividades urbanas, exceto desfiles, atos sociais e eventos que envolvam exploradores de
outras modalidades, associações e federações.
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados
do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, no qual
haverá, na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas
a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos
laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as encarregadas da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, blusão de lã azul marinho, padrão
UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon
azul marinho com emblema da AG&E.
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Uniforme de campo das guias de selva
Uso: acampamentos, jornadas e demais atividades na selva, floresta ou demais ambientes de
campo, bem como desfiles, atos sociais e eventos que envolvam guias de outras modalidades,
associações e federações.
a) camiseta com emblema da modalidade no campo de patrulha, jornadas e atividades mateiras,
e camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os
lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões
para atividades formais em campo (por exemplo, bandeira, oração, formaturas etc) ou para
desfiles, atos sociais e eventos que envolvam exploradores de outras modalidades,
associações e federações;
b) gorro de selva com distintivo da modalidade (cruz, flor-de-lis e onça) ou de província;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, no qual
haverá, na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas pregas
a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois bolsos
laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto de selva modelo NA;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as encarregadas da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e casaco camuflado com emblema da
AG&E, para o frio.
Uniforme das guias para a prática de educação física
Para a prática de educação física na sede ou no campo, em qualquer modalidade:
a)
b)
c)
d)
e)

camiseta azul marinho;
calção azul marinho e/ou legging azul marinho (isoladamente ou por baixo do calção);
meias brancas;
calçado esportivo de qualquer cor;
jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E para o frio.

AS INSÍGNIAS
Cruz do movimento: cruz vermelha de oito pontas (Cruz de São João de Jerusalém) sobreposta
pela flor-de-lis, com fundo da mesma cor do fardamento (conforme o ramo, vertente ou
modalidade). Ela é costurada sobre o bolso esquerdo da camisa e do pulôver.
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A modalidade do mar tem a insígnia composta pela cruz ancorada. Já a modalidade do ar tem a
insígnia comum e por cima do bolso o distintivo próprio do escoteirismo de ar. A modalidade de
montanha tem a insígnia composta pelas varas de alpinismo. A modalidade equestre leva uma
cabeça de cavalo junto da cruz. E a modalidade de selva carrega a cabeça de onça com a cruz.

As oito pontas da cruz simbolizam as oito bem-aventuranças. A flor-de-lis é o emblema de todos os
praticantes de escoteirismo do mundo, em todas as associações (UIGSE, WOSM, WFIS e outras).
Nas antigas cartas marítimas, a flor-de-lis indicava o Norte.
Listão da associação: listão azul-marinho com a inscrição GUIAS DO BRASIL em amarelo-ouro,
tanto para lobas quanto para guias e guias-maiores. O listão é costurado acima do bolso direito da
camisa e do pulôver.
Listão de distrito: tem em letras amarelas sobre o fundo azul-marinho o nome do Distrito Guia,
antecedidas da sigla AG&E. Os listões de distrito são costurados imediatamente abaixo da platina
do braço direito.
Bandeira nacional: costurada imediatamente acima do listão da associação na camisa e no pulôver.

Escudo de Província: costurado no braço direito, imediatamente abaixo do listão de agrupamento
(ou do listão de equipe, caso este seja usado também). Cada Província tem o seu escudo,
coincidindo o das Províncias de Exploradores e de Guias no mesmo território.
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Lenço: o lenço é comum a todos os agrupamentos dos Exploradores do Brasil, diferindo a cor
conforme os ramos e vertentes. As guias das modalidades marítima e montanhista, por questão de
segurança, podem dobrar para trás as pontas de seus lenços, com autorização da chefia de sua
unidade.
As lobas usarão lenço amarelo com listras vermelhas. Por esse motivo, o Ramo Lobo é também
conhecido como Ramo Amarelo.
As guias usam lenço verde, com listras vermelhas. Por esse motivo, o Ramo Explorador/Guia é
também conhecido como Ramo Verde.
As guias-maiores usarão lenço vermelho. Por esse motivo, o Ramo Caminheiro é também
conhecido como Ramo Vermelho, para as mulheres.
As Comissárias Nacionais, Comissárias Provinciais e Comissárias Distritais usam lenço azul-rei.
Chefes que possuam o brevê MacLaren podem usar o lenço com o tartan específico. Chefes em
estágio no campo MacLaren usam o lenço cinzento.
Chefes que tenham realizado o campo Seeonee podem usar o lenço amarelo. Chefes em estágio no
campo Seeonee usam o lenço cinzento debroado a amarelo.
Chefes que tenham realizado o campo Shamrog podem usar o lenço verde.
Fivela do cinto: metálica, com a cruz do movimento.
Insígnias de acampamentos nacionais, internacionais e de outros encontros: costuradas no
bolso direito da camisa e do pulôver, apenas usadas no ano em que a atividade foi realizada,
devendo, após, ser retiradas.
Anilha de lenço: nós cabeça de turco com voltas, feito de cordel de couro.
Cruz de Promessa: cruz exploradora de oito pontas em metal tendo sobreposta a flor-de-lis,
inscrita num círculo que rodeia o conjunto, onde se lêem as iniciais FSE. Esta insígnia pode ser
usada depois da promessa e é colocada na boina, do lado esquerdo sobre a têmpora, ou no centro do
chapelão.

Fitas de patrulha: duas fitas de 30cm de comprimento, dobradas ao meio, fixas em um anel de
cordel tricolor, que passa na platina esquerda da camisa ou do pulôver, ficando suspensas no ombro.
Estas fitas são entregues na cerimônia do compromisso de fidelidade à Chefe de Patrulha. As cores
das fitas mudam conforme o disposto por Baden-Powell para cada patrulha.
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Insígnias de classe: são costuradas na manga esquerda, imediatamente abaixo das fitas de patrulha.
Estas insígnias são entregues oficialmente pela Chefe de Tropa, e atribuídas pela Corte de Honra
após vencer as etapas de classe. São substituídas após cada classe, e não acumuláveis. A insígnia de
2ª classe é metade branca e metade verde. A de 1ª classe é metade branca, metade vermelha. Ambas
com a divisa “Semper parati”, que, em latim, significa “Sempre alerta”.

Especialidades: são usadas em conjunto na manga direita, pela ordem de obtenção, de modo a
formar um polígono. Não podem ser usadas sem se obter primeiro a 2ª classe, com exceção da
insígnia “Missão”. A insígnia de “Socorrismo” é usada na manga esquerda somente após a obtenção
do atestado de formação em primeiros socorros (AFPS).
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Especialidades maiores: são brevês em metal, usadas imediatamente acima do bolso do lado
esquerda, e não podem ser usadas sem se obter primeiro a 1ª classe.

Insígnia padrão: numerada, é usada após a investidura como explorador padrão, imediatamente
acima do listão “Guias do Brasil”.

Fita de Chefe de Patrulha: se a Chefe de Patrulha for investida, ela usa duas fitas costuradas
verticalmente de cada lado da cruz de peito no bolso esquerdo, com o comprimento do bolso e uma
largura de 2cm. O cordão branco é entregue no dia de sua investidura. Caso não seja investida, a
Chefe de Patrulha, desde o momento em que assume a função, usa só uma fita branca do lado
direito da cruz de peito.
Fita da Subchefe de Patrulha: uma fita branca costurada verticalmente no bolso esquerdo, por
baixo da cruz de peito.
Insígnias de postos de ação: cada membro da patrulha tem uma responsabilidade dentro da
patrulha. Ele usa as insígnias de especialidade correspondentes aos seus postos por cima do listão
“Guias do Brasil”, desde que tenha conquistado as especialidades.
O NÓ CABEÇA-DE-TURCO
As guias usam esse nó como anel de lenço – para segurar seus lenços no pescoço. É chamado
cabeça-de-turco ou Woogle.
Fazer esse nó é um ótimo exercício para tua habilidade manual e mental.
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SIGLAS SCOUTS
Temos siglas que facilitam na comunicação rápida e eficaz. Deves conhecer algumas delas para
fazer a tua promessa.
CP – Chefe de Patrulha
SP – Subchefe de Patrulha
CT – Chefe de Tropa
CH – Corte de Honra
CA – Chefe de Agrupamento
CR – Conselheiro Religioso
BA – Boa Ação
Patr – Patrulha
GM – Guia-maior
CD – Comissária de Distrito
CPro – Comissária de Província
CNG – Comissária Nacional Guia
CNL – Comissária Nacional Loba
CNC – Comissária Nacional de Chama
CGG – Comissária Geral Guia
CNGM – Coordenadora Nacional do Guidismo Marítimo
CNGA – Coordenadora Nacional do Guidismo Aéreo
CNGM – Coordenadora Nacional do Guidismo Montanhista
CNGE – Coordenadora Nacional do Guidismo Equestre
Pres – Presidente
AG&E – Associação de Guias e Exploradores do Brasil
AG/AG&E – Assembléia Geral da Associação de Guias e Exploradores do Brasil
DE – Diretoria Executiva
EN – Equipe Nacional
UIGSE – União Internacional de Guias e Exploradores da Europa
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FSE – Federação do Escoteirismo Europeu
A CHAMADA SCOUT
A chamada scout compõe-se de dez notas musicais que se podem cantar ou assoviar para atrair a
atenção de uma guia ou indicar a tua própria presença. É comum a todo escoteirismo, independente
de associação, e pode ser utilizada fora de tua tropa. Responde-se a ela repetindo os quatro últimos
acordes da chamada completa. Não deve ser empregada sem necessidade.

SAUDAÇÃO SCOUT, SINAL DE PROMESSA E APERTO DE MÃO
O sinal scout, feito por todos os escoteiros e guias de todos os ramos e associações, faz-se levando a
mão direita à altura do ombro com o polegar apoiado sobre a unha do dedo mínimo dobrado, e os
outros três dedos estendidos.

O polegar sobre o mínimo recorda que o mais forte protege o mais débil, o maior protege o menor.
Os três dedos estendidos recordam as três virtudes principais da guia: franqueza, abnegação e
pureza. Também os três pontos da promessa: servir a Deus, a Igreja e a pátria; ajudar o próximo em
toda e qualquer ocasião; e cumprir a lei da guia. Também simbolizam a união das Três Pessoas da
Santíssima Trindade.
A saudação é feita com o sinal scout levado à fronte, ao modo de continência militar, em
movimento enérgico, mas não afetado ou caricato, formando ângulo de 45º com a linha dos ombros,
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e olhar franco e naturalmente voltado a quem se saúda. Desfaz-se a saudação baixando a mão em
movimento enérgico e assumindo a posição de firme.

Têm direito à saudação: os membros juvenis e adultos de qualquer organização escoteira, fardados
ou não, as autoridades civis e eclesiásticas, os oficiais militares, a Bandeira Nacional, o Hino
Nacional Brasileiro, a Bandeira do Estado e o Hino do Estado. A saudação se faz do menos
graduado ao mais graduado: lobo para explorador, explorador para caminheiro, caminheiro para
chefe, noviço para segunda classe, segunda classe para primeira, e assim por diante, mais moderno
a mais antigo, bem como do lobo, explorador ou caminheiro para os oficiais militares e autoridades
civis e eclesiásticas. Se um militar, que não seja oficial, portanto sem direito a receber, de antemão,
a saudação, o saúda com continência, o lobo, explorador ou caminheiro responde com a saudação.
Não se faz a saudação quando se está sem uniforme. Entretanto, o menos graduado, se está
uniformizado, deve fazê-la ao mais graduado mesmo que este não esteja de uniforme.
A saudação com bastão ou bandeirola é feita nos mesmos moldes descritos anteriormente, exceto
que o sinal explorador não vai à fronte e sim, com a mão esquerda, na altura do cotovelo direito ao
bastão ou bandeirola, estes na vertical, ao longo do corpo pelo lado direito, seguros com o braço
direito reto.
Para a promessa, faz-se o sinal scout com a mão direita à altura do ombro, e o antebraço dobrado.
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O aperto de mão é feito por todos os membros de todos os ramos, com a mão esquerda, sendo que,
entre brasileiros, canadenses e membros de outros países, por costume, os dedos polegar e mínimo
são separados dos demais, e o mínimo entrelaçado com o do companheiro. O aperto de mão não
substitui a saudação, e é feito apenas como sinal de reconhecimento mútuo, e após aquela, por
iniciativa do mais graduado. Pode-se dar o aperto de mão mesmo sem uniforme.

BANDEIRAS E BAUSSANT
As bandeiras são hasteadas por meio de uma corda chamada de "adriça". As três principais
bandeiras flutuam sobre os nossos campos. No respeito das normas internacionais, a bandeira
nacional é hasteada no centro e nenhuma bandeira deve ser maior do que ela. No acampamento
hasteamos a bandeira nacional e a do Estado todas as manhãs e as arriamos à tardinha; o Baussant
permanece hasteado durante todo o acampamento.
O Baussant
É o símbolo que une a Associação de Guias e Exploradores do Brasil com todas as demais
Associações de Guias e Exploradores ligadas à FSE no mundo. Quando o Baussant flutua sobre o
acampamento, ele lembra a todos o nosso ideal de cavalaria: franqueza, dedicação e pureza.

A Bandeira Nacional Brasileira
Muitos homens morreram pelo nosso país. Muitos Exploradores, irmãos mais velhos, morreram no
campo de honra.
Ao saudar as cores de Bandeira Nacional, devemos lembrá-los e pensar nos seus exemplos e
cumprir nossos deveres diários (na escola, em casa...).
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A bandeira atual foi idealizada pelo professor Raimundo Teixeira Mendes, com a participação do
Dr. Miguel Lemos e o professor Manuel Pereira Reis. A confecção do seu desenho foi do pintor
Décio Vilares.
Composta por uma base verde em forma de retângulo, é sobreposta por um losango amarelo e um
círculo azul, no meio do qual está atravessada uma faixa branca com o lema nacional, em letras
maiúsculas verdes. Foi adotada em 19 de novembro de 1889, substituindo a bandeira imperial.
O campo verde e o losango dourado da bandeira imperial anterior foram preservados.
Historicamente, o verde representa a Casa de Bragança, a que pertenceu D. Pedro I, o primeiro
imperador do Brasil, e D. Pedro II, seu filho e sucessor. Já o ouro representa a Casa de Habsburgo
da imperatriz Maria Leopoldina, esposa de D. Pedro I.
O círculo azul, que substituiu o brasão de armas do Império, tem com 27 estrelas brancas de cinco
pontas, as quais representam as unidades federativas: cada estrela representa um Estado específico,
além do Distrito Federal.
A posição das estrelas no círculo refletem o céu visto no Rio de Janeiro em 15 de novembro de
1889, data da proclamação da República.
O lema “Ordem e Progresso” é inspirado pelo lema do positivismo de Auguste Comte: “O amor
como princípio e a ordem como base; o progresso como meta.”
As antigas bandeiras brasileiras, antes da adoção da descrita acima, eram essas:
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Para desenhares a tua bandeira, seguem explicações:
A Lei 5.700, de 1 de setembro de 1971, estabelece o modo de reproduzir a bandeira em sua
exatidão.
Para o cálculo das dimensões, deves tomar por base a largura desejada, dividindo-a em 14 partes
iguais. Cada uma das partes é considerada um módulo. O comprimento será de vinte módulos
(20m). A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de um módulo e sete
décimos (1,7m). O círculo azul no meio do losango amarelo terá o raio de três módulos e meio
(3,5m).O centro dos arcos da faixa branca estará dois módulos (2m) à esquerda do ponto do
encontro do prolongamento do diâmetro vertical do círculo com a base do quadro externo. O raio do
arco inferior da faixa branca será de oito módulos (8m); e o raio do arco superior da faixa branca
será de oito módulos e meio (8,5m). Já a largura da faixa branca será de meio módulo (0,5m).
As letras da legenda Ordem e Progresso são escritas em cor verde e colocadas no meio da faixa
branca, ficando, para cima e para baixo, um espaço igual em branco. A letra P ficará sobre o
diâmetro vertical do círculo. As letras da palavra Ordem e da palavra Progresso têm um terço de
módulo (0,33 m) de altura. A largura dessas letras será de três décimos de módulo (0,30 m). A altura
da letra da conjunção E será de três décimos de módulo (0,30 m). A largura dessa letra será de um
quarto de módulo (0,25 m). As estrelas serão de cinco dimensões: de primeira, segunda, terceira,
quarta e quinta grandezas. Devem ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são: de três
décimos de módulo (0,30 m) para as de primeira grandeza; de um quarto de módulo (0,25 m) para
as de segunda grandeza; de um quinto de módulo (0,20 m) para as de terceira grandeza; de um
sétimo de módulo (0,14 m) para as de quarta grandeza; e de um décimo de módulo (0,10 m) para a
de quinta grandeza.
Para prestares a prova, não é preciso desenhar com exatidão as estrelas e seus módulos, mas a
largura e a altura da bandeira, bem como o losango e o diâmetro do círculo devem corresponder aos
padrões do módulo.
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A Bandeira de teu Estado
Deves conhecer também a história do estado em que você vive. Nosso país é rico em histórias e
tradições regionais. Porém não se esqueça do ideal maior de uma Pátria unida, com uma história
única, com o mesmo passado cultural e de nossas raízes europeias, que acolheu povos de outras
origens para formar o povo brasileiro.
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HASTEAMENTO DA BANDEIRA
É uma grande honra ser convidado para hastear a Bandeira. Na parte da manhã ou à noite, quando
as bandeiras são hasteadas ou arriadas, deves saudá-la respeitosamente. O mastro jamais pode ser
um objeto de diversão e nada mais do que as bandeiras devem ser hasteadas nele.
O Cerimonial descreve o hasteamento e o arreamento das bandeiras.
HINO NACIONAL
Deves conhecer o Hino Nacional. Conhecer e respeitar o Hino Nacional Brasileiro são
demonstrações de teu amor pelo teu país. Ao fazer tuas tarefas diárias em casa, na escola, na tua
patrulha..., tu te preparas para servir ao teu país e ser fiel a ele, mesmo que demore algum tempo ou
exija esforços e sacrifícios de ti. Ao agir dessa forma, tu te comportas como um filho de teu país e
mostras que és digno de todos aqueles que, antes de ti, serviram sua pátria.
O Hino Nacional Brasileiro é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil,
conforme estabelece o art. 13, § 1.º, da Constituição do Brasil. Os outros símbolos da República são
a bandeira nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Tem letra de Joaquim Osório Duque
Estrada (1870 - 1927) e música de Francisco Manuel da Silva (1795 - 1865). Foi adquirida por
5:000$ cinco contos de réis a propriedade plena e definitiva da letra do hino pelo decreto n.º 4.559
de 21 de agosto de 1922 pelo então presidente Epitácio Pessoa e oficializado pela lei n.º 5.700, de 1
de setembro de 1971, publicada no Diário Oficial (suplemento) de 2 de setembro de 1971.
O Hino é executado em continência à Bandeira Nacional e ao presidente da República, ao
Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, assim como em outros casos determinados
pelos regulamentos de continência ou cortesia internacional. Sua execução é permitida ainda na
abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religiosas de caráter patriótico e antes de eventos
esportivos.
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A música do hino é de Francisco Manuel da Silva, chamada inicialmente de Marcha Triunfal, para
comemorar a independência do país, e foi inicialmente composta para banda. Em 1831, tornou-se
popular com versos que comemoravam a abdicação de Dom Pedro I. Posteriormente, à época da
coroação de Dom Pedro II, sua letra foi trocada e a composição, devido a sua popularidade, passou
a ser considerada como o hino nacional brasileiro, embora não tenha sido oficializada como tal.
Após a proclamação da República os governantes abriram um concurso para a oficialização de um
novo hino, vencido por Leopoldo Miguez. Entretanto, com as manifestações populares contrárias à
adoção do novo hino, o presidente da República, Deodoro da Fonseca, oficializou como Hino
Nacional Brasileiro a composição de Francisco Manuel da Silva, estabelecendo que a composição
de Leopoldo Miguez seria o Hino da Proclamação da República. Durante o centenário da
Proclamação da Independência, em 1922, por decreto do presidente Epitácio Pessoa, finalmente a
letra escrita pelo poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada, de 1909, tornou-se oficial.
A orquestração do hino é de Antônio de Assis Republicano e sua instrumentação para banda é do
tenente Antônio Pinto Júnior. A adaptação vocal foi feita por Alberto Nepomuceno.
De acordo com o Capítulo V da Lei 5.700 (01/09/1971), que trata dos símbolos nacionais, durante a
execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio. Civis do
sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em sentido, e, quando apenas a música é
executada, sem letra, em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações. Além
disso, é vedada qualquer outra forma de saudação (gestual ou vocal como, por exemplo, aplausos,
gritos de ordem ou manifestações ostensivas do gênero, sendo estas desrespeitosas ou não).
Segundo a Seção II da mesma lei, execuções simplesmente instrumentais devem ser tocadas sem
repetição e execuções vocais devem sempre apresentar as duas partes do poema cantadas em
uníssono. Portanto, em caso de execução instrumental prevista no cerimonial, não se deve
acompanhar a execução cantando, mas manter o silêncio.
Em caso de cerimônia em que se tenha que executar um hino nacional estrangeiro, este deve, por
cortesia, preceder o Hino Nacional Brasileiro.
Os Exploradores do Brasil, como todos os membros dos movimentos de escoteirismo, cantam o
Hino Nacional Brasileiro em posição de firme, Sempre Alerta. Se o Hino é executado somente com
música, sem letra, como para o hasteamento ou arreamento de bandeiras, por exemplo, os
Exploradores e as Guias fazem a saudação scout, como os militares prestam continência.
A letra oficial é a que segue na página seguinte e deves demonstrar teu conhecimento, cantando o
Hino para a Corte de Honra:

37

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores,
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- Paz no futuro e glória no passado.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Mas se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo
És mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Dos filhos deste solo
És mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

CAP. 3 – A REGRA DO JOGO
As provas que deves prestar para completar esse capítulo são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conhecer a lei da guia, e os princípios e o lema do guidismo.
Rezar a Oração do Explorador diante da Corte de Honra.
Saber a importância da B.A. diária.
Explicar a importância de fazer oração e discorrer brevemente sobre a vida de oração que se
espera de uma guia.
Saber de cor o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo Apostólico e o Sinal da Cruz.
Ter e usar um exemplar dos Evangelhos, demonstrando conhecimento sobre o manuseio do
Novo Testamento e sua importância.
Saber quais são os sete sacramentos, e explicar sobre o que eles realizam. Ser batizada.
Perceber o Brasil como a Terra de Santa Cruz, apresentando à tua patrulha uma pequena
palestra sobre monumentos católicos ou seculares presentes em nosso país, bem como fatos
importantes de nossa história e as regiões brasileiras.

O jogo scout, já o compreendeste, é distinto de uma simples distração. O jogo nos ensina a viver
com os demais e a conhecermos a nós mesmos. É uma escola de vida. A lei, os princípios e o
espírito explorador são as regras principais do grande jogo da vida. Viverás o escoteirismo como um
grande jogo para chegares a ser uma verdadeira cristã, orgulhosa de ocupar teu posto no mundo que
te rodeia, sempre disposta a servir a Deus e ao próximo.
LEI DA GUIA

A Lei é aquilo que Jesus viveu e ensinou entre nós, a Lei da Guia é feita para te ajudar a irradiar
felicidade ao teu redor.
• «A lei está impregnada do Evangelho em todos os seus artigos».
• A lei é boa em si mesma, e te convida ser feliz.
• A lei é uma ajuda para ti. Ser Explorador significa tentar respeitar a Lei.
A Lei da Guia é uma regra para a vida em comum.
• animada pelo amor, convida-te a crescer, ajudando os outros.
• Tua patrulha é um grupo de meninas que se reconhecem umas às outras, graças à prática da Lei.
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A Lei te dá as indicações necessárias para ter um estilo de vida e espírito scout.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A honra de uma guia é ser confiável.
A guia é leal a seu país, seus pais, seus líderes e a todos que dependem dele.
A guia é feita para servir seu próximo.
A guia é amiga de todos e irmã das demais guias.
A guia é cortês e generosa.
A guia vê na natureza a obra de Deus e gosta de animais e plantas.
A guia cumpre com seus deveres com obediência e disciplina.
A guia sorri e canta nas dificuldades.
A guia é econômica e cuida de sue próprios bens e dos bens dos outros.
A guia é pura nos pensamentos, nas palavras e nas ações.

PRINCÍPIOS DO GUIDISMO
 O dever da guia começa em casa.
 Fiel à sua pátria, a guia luta pela Civilização Cristã unida e fraterna.
 Filha da Cristandade, a guia é orgulhosa de sua fé: trabalha para estabelecer o Reino de
Cristo em toda a sua vida e no mundo que a rodeia.

Para que servir? Por que progredir?
Para responder as expectativas da tua família, do teu país, de Deus,
para responder a seus dons e a seu amor:


Ter uma família é uma grande riqueza que valorizam verdadeiramente os que não a tem.
 Do teu país, dos homens e mulheres que a ele pertencem, recebes uma língua, uma cultura,
uma história, umas raízes...
 Deus, o primeiro que te amou e te amará sempre infinitamente mais do que possas imaginar.
No Batismo, te deu sua vida: a graça. E cada dia oferece sem cessar por sua Igreja tudo o
que necessitas para crescer em seu amor.
Os três princípios estão aí para te ajudar a servir:
família – pátria – Deus e Igreja
O dever da guia começa em casa
Fulana é uma guia. Quando sua mãe lhe pede um favor, ela responde: “Não tenho tempo, pois devo
fazer uma boa ação.”
O que pensas sobre isso? Fulana não compreendeu... A lei, a B.A., a promessa, em uma palavra, o
escoteirismo, não têm sentido nem razão de ser se não nos ensina a servir a todos em qualquer lugar.
A servir o nosso próximo mais próximo. Não serás guia somente na patrulha e na tropa. Mostrarás
que queres ser guia sempre, e em primeiro lugar em tua casa.
Fiel à sua pátria, a guia luta pela Civilização Cristã unida e fraterna
“Não é um jovem (...), imagino, quem não deseja ser útil a seu país de uma maneira ou de
outra.” Assim se expressa B-P, fundador do escoteirismo.
Recebeste e recebes muito de tua pátria. Provavelmente muito mais do que imaginas. Deves muito
ao Brasil. Para começar, és orgulhosa dele e do teu Estado. És orgulhosa de teres nascido em tua
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terra, de ser brasileira. Esse orgulho nada tem a ver com o chauvinismo limitado ou um orgulho
estúpido ou nacionalismos. Ao contrário: o amor à pátria implica no respeito ao outro, aos demais.
O respeito a outros homens. E a outras pátrias.
Ama tua pátria e a sirvas. Como? Em primeiro lugar, falando e escrevendo corretamente em tua
língua materna. Depois, esforçando-te por seres uma brasileira útil. Ser útil ao teu país começa por
múltiplos gestos que chegarão a ser quase automáticos: não atirar papéis no chão, cuidar dos bens
públicos, respeitar as leis de trânsito... Ser útil ao teu país é um estado de espírito, uma maneira de
ser que faz cumprir os deveres antes de pensar nos direitos, e cuidar do bem comum antes de querer
teu pequeno conforto pessoal. Ser útil ao teu país é tentar adquirir um talento a fim de ser capaz de
servir dando o melhor de ti mesma. Ser útil ao teu país é desde já ver, diante de Deus, qual a tua
vocação e a ela aderir: ser uma consagrada ou uma mãe de família. E precisamos tanto de mães e
esposas realmente dispostas a servir ao lar e, assim, servir à sua pátria...
Lembra-te, ademais, de lutar pela Civilização Cristã, esse amálgama cultural entre as heranças
grega e romana temperadas com a religião de Jesus que veio do Oriente e tornou o que hoje é o
Ocidente (ou o que resta dele). Um amor à Europa e à América por ela descoberta, conquistada e
evangelizada, deve estar muito presente no coração da guia.
Filha da Cristandade, a guia é orgulhosa de sua fé: trabalha para estabelecer o Reino de Cristo em
toda a sua vida e no mundo que a rodeia
Deus te ama desde sempre! Conhece-te melhor do que ninguém e te quer tal como és. Ama-te
infinitamente mais do que tudo o que possas imaginar. Por isso, te criou. Por isso te deu Sua vida no
Batismo. Por isso te diz hoje: “Vem e segue-me!” Para responder à Sua chamada: reza a Deus,
conhece a Deus e recebe a Deus!
Jesus disse: “Aquele que me ama tome a sua cruz e siga-me”. Ser uma cristã significa viver por
amor de Nosso Senhor. Não deves ter medo de mostrá-lo. A guia é uma missionária... em casa, na
escola, na tua patrulha.
LEMA DO GUIDISMO
A guia, que tu sonhas te tornar, tem um lema: Estote Parati, traduzido do latim como Esteja
Preparada, o equivalente ao tradicional Sempre Alerta. Este lema te obriga a respeitar o teu ideal a
cada dia.
ORAÇÃO DO EXPLORADOR
A Oração do Explorador ou Oração do Escoteiro é o nome que damos, nos movimentos de
escoteirismo, a uma prece atribuída a Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os
jesuítas.
Trata-se de um grande ideal de generosidade. Mas este grande ideal, nós pedimos como pobres,
porque sem a força do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada: ensina-nos a ser generosos.

“Senhor Jesus
Ensina-me a ser generosa
A servir-te como mereces
A dar sem medir
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A combater sem medo ser ferida
A trabalhar sem descanso
E a não esperar outra recompensa
A não ser a de saber que faço a tua vontade.
Amém!”
Deves rezar essa oração todos os dias e para demonstrar teu conhecimento recitá-la diante da Corte
de Honra da tua tropa!
A BOA AÇÃO DIÁRIA
Qual é a primeira obrigação da guia?
- A boa ação diária!
Quando fizeres a promessa, serás guia. E porás tua honra em fazer cada uma boa ação (B.A.). Uma
guia se envergonha de acabar sua jornada sem ter feito sua B.A.
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Fazer uma B.A. é algo muito simples. É um favor que se faz a alguém, prestando-lhe um serviço.
Mas, atenção: não qualquer serviço!





a B.A. é útil e agradável (não serve para nada lavar um carro já limpo).
é gratuita e voluntária (se te dão ou se recebes uma recompensa, já não é uma B.A.).
é um ato concreto que exige de tua parte um esforço (não vale somente um bom
pensamento).
é discreta (a fazes sem que ninguém saiba).

Fazer uma B.A. é algo singelo: recolher os papéis que estão por aí, emparelhar os sapatos, limpar o
banheiro, guardar os brinquedos do irmão menor, desenredar um novelo de lã etc.
Fazer uma B.A. é fácil: não faltam ocasiões. O mais difícil é pensar nela. Como fazer, então, para
não esquecer de praticar tua B.A. todos os dias? Alguns utilizam truques (um nó no lenço, por
exemplo). O melhor é confiar tua B.A. ao Senhor. Pela manhã, oferecendo a Ele tua jornada e
pedindo que te ajude a pensar na B.A. Pela tarde, reza pela pessoa a quem prestaste o teu serviço e
oferece tua B.A. ao Senhor. A B.A. requer espírito de serviço, disponibilidade, habilidade, atenção
aos demais, observação, astúcia. És completamente capaz. Não esperes o dia da tua promessa para
fazê-lo. Começa já!
FAZER ORAÇÃO
Orar é vital. Não podes viver com Deus e para Ele se não consagras um pouco do teu tempo todos
os dias. Um pouco de tempo para Ele, só para Ele.
Rezar é fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil porque Deus escuta sempre, compreende sempre e
ama nossa oração ainda que seja torpe e cheia de distrações. O que é difícil é ser fiel à oração diária.
Porque ainda que estejamos seguros do amor de Deus, nem sempre sentimos esse amor. Nem
sempre ou não frequentemente.
A oração pode ser muito árida, cheia de secura e de tédio. Porém, o que conta não é o que nós
sentimos. O que conta é rezar todos os dias, fielmente, ainda que não se tenha desejo. Orar
simplesmente, porque sabemos o Senhor espera de nós essa oração.
Como orar? Não há um método infalível e único.
Entretanto, alguns conselhos podem te ajudar: escolhe um momento tranquilo (pode ser bom fazer
oração todos os dias na mesma hora); fixa um tempo mínimo (sem ser muito ambiciosa no
princípio, pois mais vale rezar 10 minutos por dia do que uma hora na semana); pede ajuda a Deus
para falar com Ele; usa fórmulas de oração, mas também usa tuas próprias palavras; faz silêncio
para escutar o que Deus quer de ti, o que te fala, que coisas te pedes.
O Pai Nosso, a Ave Maria e a Bíblia, particularmente o Evangelho, te ajudarão a orar.

43

PAI NOSSO, AVE MARIA, CREDO E SINAL DA CRUZ
São orações que deves saber de cor!
Pai Nosso que estais nos Céus,
santificado seja o Vosso Nome.
venha a nós o Vosso reino.
seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis, cair em tentação.
mas livrai-nos do Mal.
Amém.
Ave, Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus!
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte.
Amém.
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Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra;
E em Jesus Cristo, um só seu Filho (seu único Filho), Nosso Senhor,
Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Virgem Maria;
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado;
Desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia;
Subiu ao Céu, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos,
Na remissão dos pecados,
Na ressurreição da carne,
Na vida eterna.
Amém.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O NOVO TESTAMENTO
Deves ter um Evangelho. Melhor se for um Novo Testamento. Melhor ainda uma Bíblia.

Deves conhecer as principais linhas do Novo Testamento e seres capaz de encontrar os textos nele.
O Novo Testamento é assim dividido:
→ Os Quatro Evangelhos.
Eles nos contam a vida de Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus que tornou um homem, o
Messias, anunciado pelos profetas, morto e ressuscitado para a salvação de todos nós. São eles:
Mt: Evangelho de São Mateus
Mc: Evangelho der São Marcos
Lc: Evangelho de São Lucas
Jo: Evangelho de São João
→ Os Atos dos Apóstolos
Este livro trata do nascimento da Igreja e sua expansão no mundo judaico e pagão. Ele mostra o
trabalho do Espírito Santo no coração dos crentes.
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At: Os Atos dos Apóstolos
→ As Cartas de São Paulo
Em sua missão de evangelização, o apóstolo Paulo criou e manteve muitas comunidades e
discípulos cristãos, escrevendo as cartas. Eles são uma preciosa explicação da mensagem do
Evangelho.
Rm: Carta aos Romanos
1 Cor: Primeira Carta aos Coríntios
2 Cor: Segunda Carta aos Coríntios
Gl: Carta aos Gálatas
Ef: Carta aos Efésios
Fi: Carta aos Filipenses
Co: Carta aos Colossenses
1 Te: Primeira Carta aos Tessalonicenses
2 Te: Segunda Carta aos Tessalonicenses
1 Tm: Primeira Carta a Timóteo
2 Tm: Segunda Carta a Timóteo
Tt: Carta a Tito
Fm: Carta a Filémon
Hb: Carta aos Hebreus
→ As Cartas Católicas
Estas cartas ou epístolas foram redigidas com a mesma finalidade que as Cartas de São Paulo, mas
por outros apóstolos e destinadas a toda a Igreja, e não somente a certas comunidades, daí o nome
“católicas”.
Th: Carta de São Thiago
1 Pe: Primeira Carta de São Pedro
2 Pe: Segunda Carta de São Pedro
1 Jo: Primeira Carta de São João
2 Jo: Segunda Carta de São João
3 Jo: Terceira Carta de São João
Jd: Carta de São Judas
→ O Apocalipse
Uma canção de esperança que anuncia a vitória total de Cristo e de seus discípulos sobre o inimigo
e as forças do mal.
Ap: o livro do Apocalipse (ou Revelação)
Modo de usar a Bíblia
Cada livro da Bíblia é conhecido por uma abreviatura de duas letras. Para se referir a uma passagem
é preciso adicionar o número do capítulo e, depois de uma vírgula, o número do versículo. Nós
usamos traços para expressar que a passagem vai “a partir do versículo X ao versículo Y”, pontos
para dizer “só o verso X” e Ponto e vírgula (;) para ir para um novo capítulo e novos versículos.
Pode acontecer que se adicione um «a» ou a «b» após o número do verso, para indicar que apenas a
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primeira ou a segunda parte do verso tem de ser considerado. Não há espaço entre vírgulas, pontos
etc.
Exemplos:
Mt 15,4 Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 4.
Jo 1,1.3 Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 e 3 (sem o versículo 2).
At 5,6-14 Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 6 a 14.
I João 3-4 Primeira Carta de São João, capítulo 3 ao capítulo 4.
Rm 7,4-7 Carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 4 a 7.
Th 3-4,3.8;5,8-12 Carta de São Tiago, capítulos 3 a 4, versículo 3, mais o versículo 8, em seguida,
capítulo 5, versículos 8 a 12.
Ap 1,6a-15,2;7,9b: Apocalipse, Capítulo 1, primeira parte do versículo 6 ao versículo 15 e capítulo
2, versículos 7 segunda parte do versículo 9.
OS SACRAMENTOS
Anexa o teu Cerificado de Batismo em teu Caderno de Campo. Lembra-te sempre e celebra com tua
família e tua patrulha, o dia do teu Batismo.
O Batismo é o mais belo presente de Deus em toda a tua vida. Faz outro Cristo em ti.
Na Bíblia, a água simboliza a morte (a água do dilúvio, a água que engole os exércitos de faraó
durante o Êxodo). Ao ministrar a ti a água do Batismo, a Igreja te faz entrar no mistério da morte e
ressurreição de Cristo. O Batismo é o sacramento que te dá a Graça de participar na vida eterna de
Deus, em Jesus Cristo.
No Batismo, Deus dá o seu Espírito para te fazer santo. Na verdade, graças ao seu Espírito, tens em
teu coração o desejo de fazer a Sua vontade e encontrares a força para dizer não ao pecado. O
Espírito Santo é o único que te permite viver em perfeito amor, imitando Jesus Cristo, até o
sacrifício.
A água também simboliza a vida, significa a regeneração no Espírito.
Isso faz tu te tornares um filho do Pai. Desde o Batismo faz de ti outro Cristo, uma imagem de
Jesus, o Filho único, uma vez que permite que entres na verdade e profundidade do amor, te
estabelece na comunhão com Deus. Faz de ti um filho do Pai, um membro desta grande família: a
Igreja, o Povo de Deus.
No entanto, este Batismo é uma semente. Com a graça de Deus, tu tens que regá-la com pequenos
esforços de boa vontade, para que ela possa crescer em teu coração. Deus, que salva pelo dom do
batismo, não salvará sem a tua colaboração, sem o “sim” de tua liberdade.
Os sacramentos são os sinais visíveis da graça invisível, que realizam o que significam. A graça foi
conquistada por Jesus na Cruz, mas essa graça nos chega, ordinariamente, mediante os sacramentos.
Os sacramentos não nos salvam como concorrentes ou substitutos da graça ou como alternativas a
ela. Não: é a graça que nos salva pelos sacramentos. Os sacramentos nos salvem porque eles são
canais da graça salvífica e santificante. Cada sacramento, além de nos dar uma graça específica,
como a Confissão que nos perdoa os pecados confessados, ou a Crisma que nos fortalece, ou o
Batismo que nos torna filhos de Deus, nos dá também a graça santificante ou a aumenta em nós,
fazendo com sejamos cada vez mais amigos do Senhor.
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Os sacramentos foram instituídos por Jesus e são sete: Batismo, Crisma ou Confirmação, Eucaristia,
Reconciliação ou Confissão, Matrimônio ou Casamento, Ordem e Unção dos Enfermos ou Extrema
Unção.
Deves pesquisar sobre eles no Catecismo da Igreja Católica e apresentar à Corte de Honra teus
conhecimentos sobre o tema.
BRASIL, TERRA DE SANTA CRUZ
Um dos primeiros atos públicos celebrados no Brasil foi a Santa Missa. Após perceber que não era o
Brasil uma ilha (à qual chamavam de Ilha de Vera Cruz), foi-lhe dado o nome de Terra de Santa
Cruz. Logo, missionários franciscanos, jesuítas, capuchinhos, dominicanos, carmelitas e beneditinos
vieram aqui pregar o Evangelho aos índios. Cidades foram fundadas em torno de capelas e
conventos. Mosteiros masculinos e femininos foram criados. Bispados e paróquias instalados. Cada
fazenda, estância e engenho tinha seu próprio oratório.
Até hoje muitos sinais do catolicismo estão presentes em nossa pátria. Também outros sinais não da
fé explicitamente, mas da civilização ocidental, existem e são fonte da nossa cultura. Apresenta à
tua patrulha pequena palestra sobre monumentos católicos ou seculares presentes em nosso país,
bem como fatos importantes de nossa história e as regiões brasileiras.
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CAP. 4 – EM TEU POSTO
As provas que deves prestar para completar esse capítulo são:
1. Criar e manter organizado o teu caderno de caça.
2. Desenhar rapidamente um croqui claro e preciso para explicar um caminho a seguir em
marcha individual ou em patrulha ou tropa.
3. Conhecer os Pontos Cardeais, e encontrar o Cruzeiro do Sul e Órion com as Três Marias e
anotar tudo em teu caderno de caça.
4. Encontrar o Sul a partir do Cruzeiro do Sul.
5. Saber usar uma bússola e encontrar os quatro pontos cardeais.
6. Montar e seguir uma trilha com sinais de pista por, pelo menos, um quilômetro.
7. Saber as regras básicas de segurança para caminhar ou conduzir uma bicicleta por uma
estrada.
8. Saber acender um fogo, respeitando as regras de segurança e asseio.
9. Saber dar os nós direito simples, direito com alça (ou direito alceado), escota, escota com
alça (ou escota alceado), de correr, e em oito.
10. Expressar-te corporalmente conforme os exercícios propostos, que facilitarão bastante o
desenvolvimento externo e físico de tua delicadeza e feminilidade.
11. Criar um caderno de cantos.
12. Conhecer regras básicas de higiene e de como cuidar de uma pequena ferida.
13. Saber arrumar uma mochila para atividade em campo.

CADERNO DE CAÇA
Não é um herbário. Não é um plumário. Não é uma agenda pessoal. Não é um caderno de desenho.
Não é um caderno de mapas nem uma enciclopédia.
O que é, então?
É uma ferramenta para ir descobrindo a natureza, para contemplar a Deus mediante a beleza da
Criação. É o amigo fiel que te acompanha em todas as partes e guarda o controle das tuas
descobertas e de tuas maravilhas. Talvez não o preenchas durante uns dias ou mesmo semanas e
meses.
O caderno de caça é sempre muito personalizado, já que é o testemunho do olhar de uma pessoa
sobre a natureza. O teu será único, não se parecerá com nenhum outro. Será o teu caderno! E
gostarás de folheá-lo frequentemente e enriquecê-lo regularmente com novas descobertas.

Para começar!





Toma um caderno de boa qualidade, se possível em espiral.
Escolhe um que não seja muito pequeno, já que não caberia muita coisa, nem muito grande,
uma vez que não o poderias levar a todas as partes.
Aproveita todos os teus contatos com a natureza para observar. Instala-te confortavelmente
em um local apropriado, guarda silêncio e não te movas. Pega o teu lápis. Escreve ou
desenha o que vês.
Um rascunho imperfeito é preferível a recolher uma flor que a admiras - e assim matá-la.
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Deixa que ela cresça!
Em compensação, se encontras plumas e penas ou outros "tesouros" podes, se as suas
dimensões permitem, colocá-los em teu caderno.
Não te esqueças de indicar o local e a data, assim como as circunstâncias: acampamento,
excursão, jornada, bivaque, grande jogo, passeio em família etc. Podes anotar com quem
foste a tal lugar também.
Não vaciles em dar ao teu caderno um aspecto bem pessoal, incluindo observações de cunho
humorístico, pensamentos, anedotas, orações, pequenos resumos de vidas de santos que
veneras, pontos de meditação que te vieram à mente etc.
Anota também como estás te preparando para as provas de classe, alguma experiência
interessante ao cumprir as etapas de tua vida scout.

CROQUI DE MARCHA
Deves poder desenhar rapidamente um croqui claro e preciso para explicar um caminho a seguir.
Anotas: a indicação do caminho, as encruzilhadas para que quem utiliza o croqui saiba qual direção
tomar, os pontos característicos (cruz, capela, fonte, ponte de madeira, casa bonita etc).

PONTOS CARDEAIS, CRUZEIRO DO SUL, ÓRION, TRÊS MARIAS
Os pontos cardeais são Norte, Sul, Leste e Oeste. Desenha uma rosa dos ventos em teu caderno de
caça com os pontos.
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Encontrarás o Sul prolongando quatro vezes e meia a meia-altura da haste da cruz e, a partir dai,
descendo uma vertical até alcançar o horizonte.
Deves também identificar o Órion, com as Três Marias. Percebe que a abóboda celeste gira,
mudando as posições das constelações em cada estação do ano. Tens que orientar teu Caderno de
acordo com a estação do ano para poder identificar as constelações e as estrelas em relação à Terra.
Encontra os quatro pontos cardeais, usando uma bússola: alinhas a ponta vermelha da agulha para o
norte da bússola. Então ela te indicará as quatro pontos cardeais.
SINAIS DE PISTA
Tu deves ser capaz de seguir e montar uma pista de, pelo menos, um quilômetro, utilizando os
Sinais de Pista.
→ Como usar os Sinais de Pista – Uma pequena estória.
« Eis o caminho! » Gritou Castor Gordo de repente. Ele acabara de encontrar o início da pista de
Raposa Pequena, um dos batedores da tribo. Bisão Sentado, o velho chefe da tribo, decide enviar
seus guerreiros mais valentes: "Em frente guerreiros! Raposa Pequena encontrou o homem Inglês e
vai nos levar ao seu covil”.
Os cinco índios movem-se com passos silenciosos e seguem um por um os sinais precisos deixados
em todos os cruzamentos, a cada 30 ou 40 metros sobre o caminho. Às vezes, os traços são
desenhados sobre a terra, às vezes eles são feitos de pedras ou pedaços de madeira, mas eles estão
sempre no lado direito dos caminhos. A trilha se torna mais perigosa, os índios entram no território
inglês. Raposa Pequena preparou o caminho de tal forma que ele é visível apenas para caçadores
experientes da tribo: um ramo de carvalho cortado de certa forma, um pequeno galho quebrado em
um arbusto, um nó de ervas, duas pedras, uma em cima da do outra...
Eles estão na direção certa, a algumas centenas de metros à frente deles, eles veem as paredes de
madeira da fortaleza britânica...
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REGRAS BÁSICAS DE CIRCULAÇÃO
São regras que ajudam a manter a segurança em jornadas e outros deslocamentos para atividades
em patrulha ou em tropa.
Deves conhecê-las, listá-las à Chefe de Tropa, e, principalmente, praticá-las quando estiveres
deslocando.

A guia dá exemplo em tudo!
A pé






Marchar em fila indiana.
Nas estradas, marchas sempre pelo lado esquerdo, de frente para quem circula.
De noite, utilizar sinalização luminosa à frente e por trás da coluna em marcha.
Se há calçadas, utilize-as.
É proibido atravessar uma via de grande circulação por outro lugar que não sejam os
protegidos para pedestres, como as faixas de segurança.
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Em bicicleta








Rodar pela direita e sempre em fila indiana.
Respeitar a sinalização e as leis de trânsito: elas não são apenas para motoristas.
Indicar com o braço quando se pretende converter, ultrapassar ou mudar de pista.
Utilizar ciclovias e ciclofaixas quando existentes.
Respeitar as regras de segurança:
o sinais luminosos durante os deslocamentos (roupas reflexivas, luzes traseiras na
bicicleta, refletores de pedais etc).
o ter bons freios e pneus bem cheios.
Não viajar duas pessoas em uma bicicleta para uso individual.

FOGO

Deves saber acender um fogo, respeitando as regras de segurança e asseio; também deves saber a
diferença entre madeira verde e madeira morta.
O fogo é um elemento essencial da vida da Guia. Ele te permite cozinhar, traz calor, e anima nossas
noites...
Quando preparas um fogo, duas coisas devem chamar tua atenção: a segurança e a ordem. Escolhe
um lugar aberto (não sob uma árvore).
Primeiro, limpas dois metros ao redor do fogo, de modo que nenhum ramo ou folha morta possa
espalhar o fogo ao redor. Então cavas um buraco, cortando pedaços quadrados de terra ou grama
que guardarás para refazer o terreno de modo a fechar o buraco com estes quadrados, sem deixar
nenhuma marca, após apagar o fogo.
Nada é mais repugnante do que encontrar fogos antigos que não foram cobertos, com alumínio ou
plástico derretido no meio!
Antes de acender o fogo, tu preparas uma ou dois recipientes cheios de água, e os deixa a poucos
metros, por precaução! Tu procuras a madeira que se espalha, em local seco, e as juntas em três
pilhas:
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• Galhos muito finos e secos para a “isca”, que será útil para iniciar o fogo.
• Madeira de tamanho médio, muito seca também, para ser o combustível principal (ela vai te dar as
primeiras brasas).
• Em seguida, a madeira maior, para sustentar o fogo.
É crucial saber a diferença entre madeira verde e madeira morta.
• No verão, e na maior parte tropical do país, é fácil, porque a madeira verde tem afolhas.
• No inverno, na Região Sul, deves observar os ramos com cuidado. A partir do outono, na Região
Sul do Brasil, a madeira verde geralmente tem os pequenos brotos que darão as primeiras folhas na
primavera. Madeira morta não tem botões e quebra como vidro (ainda, durante a sua vida escoteira,
você vai descobrir que algumas madeiras permanecem flexíveis, mesmo quando estão mortas).
Agora, tu só tens que construir o teu fogo, usando uma folha muito seca de jornal amassado, iscas
de madeira e madeira de tamanho médio. Vais aprender mais tarde as especificidades de cada tipo
de madeira, de acordo com o fogo que precisas (para luz à noite, para cozinhar, para aquecer...).

Um último conselho: se quiseres encontrar madeira seca em tempo chuvoso, nunca as pegarás do
chão (geralmente está molhado), mas procurarás nas árvores. Há sempre alguns galhos mortos
baixos que estão bem protegidos da chuva.
NÓS
A fim de ser útil para a tua Patrulha, no acampamento, deves conhecer pelo menos alguns nós.
Para isso, aprenderás a lidar com cabos. “Cabo” é o nome que as Guias dão à “corda” fina, que
levam presa ao cinto.
O Nó de Escota é útil para amarrar a adriça na bandeira e, mais geralmente, quando tu amarrares
duas cordas de diferentes diâmetros.
O Nó Direito é útil quando tu amarrares duas cordas de mesmo diâmetro. No entanto, ele não
suporta a tensão demasiado elevada. Deves ter cuidado quando terminá-lo: cada final deve sair no
mesmo lado do laço formado pela outra corda, caso contrário, vais ter um nó cego!
O Quadro na próxima página demonstra os nós que deves conhecer e saber usar para ser uma Guia
Noviça.
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EXPRESSÃO CORPORAL
Alguma vez imaginaste ou sonhaste que eras uma flor que se abre, um pássaro que cruza o céu, ou
uma onda que chega de assalto e quebra contra as falésias, ou muitas outras coisas?
Há uma maneira de fazer reviver esses sonhos e fundir-te às belas coisas da natureza: aprender a
"desenhá-las no espaço" com teus braços, tuas pernas e todo o teu corpo. Tu treinarás para fazer
esses "desenhos" com vários exercícios e jogos, criando a tua própria coreografia sem música, com
a ajuda da tua Chefe de Patrulha. E te recordarás um pouco de ginástica e de dança, porém verás
que o resultado será tão bonito como com um lápis sobre o papel, e talvez mais bonito ainda pois
serás tu a fazer viver o desenho.
Mexerás os braços, deslizarás as pernas, elevarás os pés, sentarás, rodopiarás, o que a tua
imaginação mandar!
E como prestarás essa prova? Simplesmente melhorando o teu conhecimento sobre ti mesma
mediante os movimentos aqui sugeridos e te expressando mesmo que seja na quietude do teu
quarto. Depois informarás tua Chefe de Patrulha, sem precisar mostrar a prova a ninguém. Tua
honra de guia está em tua palavra, sabes bem disso.
CADERNO DE CANTOS
Seguramente já notaste que no dia em que não se têm os cadernos de cantos à mão (velada sob
chuva, ou em marcha), ocorre que já não se sabe cantar: se conhece o refrão, a primeira estrofe e em
seguida... sem gasolina!
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Por que?
Porque quando se lêem as estrofes, a memória não funciona.
Uma guia não sabe as coisas pela metade!
O livro de cantos que se compra já pronto matou o canto?
“Os homens já não têm tempo de conhecer nada. Compram as coisas já prontas nos comércios.
Porém, como não existem comércios de amigos, os homens já não possuem amigos.”
“- Se quiseres um amigo, cativa-me!” - disse a raposa ao Pequeno Príncipe.
Como fazer de um canto um amigo? Um amigo que se tenha no coração? Um amigo que se saiba de
memória?
“- É preciso ser muito paciente... O tempo que perdeste por tua rosa é o que faz a tua rosa tão
importante!” - responde a raposa.
Para fazer teu caderno de cantos pessoal, compra um caderno, de preferência no tamanho 17x22, em
espiral, e copia os teus cantos preferidos, cristãos, scouts, seculares que tenham conteúdo e que
gostes de cantar em patrulha. Copia um por um, e inteiro. Começa a copiar o canto e não termina
até que tenhas copiado todo ele. Que a tua caligrafia seja bonita e possas te orgulhar do teu trabalho
bem feito.
Depois deves decorar o canto. Se copiares e decorares um canto por semana, terás, em um ano, 52
novos “amigos”.
Deves saber cantar nas dificuldades: é a lei da guia!
REGRAS BÁSICAS DE HIGIENE E PEQUENOS CURATIVOS
Já sabes que por respeito ao teu próprio corpo é importante que te laves bem e inteira diariamente.
As mãos e os dentes sempre deverão estar limpos.
Tua roupa deve estar limpa e cuidada.
Também sabes que é importante dar atenção ao meio ambiente. Não usa produtos que não sejam
biodegradáveis na água de um rio, por exemplo.
Para cuidar de uma pequena ferida:
1. Lavar as mãos (assepsia).
2. Limpar o contorno da ferida com água e sabão ou sabonete.
3. Desinfectar a ferida com a ajuda de uma compressa impregnada de líquido desinfetante, como
água oxigenada, por exemplo, do interior da ferida ao exterior, para evitar que microorganismos de
fora entrem na mesma.
4. Comprovar que não resta nenhum corpo estranho antes de cobrir a ferida com uma bandagem
adesiva ou com uma gaze com esparadrapo.
56

MOCHILA
Tu deves deve ser capaz de preparar tua mochila para uma atividade escoteira.
Material para uma reunião: uma mochila (25-30 litros), o teu Livro de Provas (Manual da Guia
conforme a classe a que almejes), o teu Cancioneiro, os Cinco Objetos, garrafa de água, talvez o
Cerimonial se o tiveres e for necessário.
Material para atividade um dia (jornada, bivaque): o mesmo que para uma reunião + jogos, jornal,
prato e talheres, velas, faca, capa de chuva, e, se houver pernoite (bivaque), saco de dormir e
cobertor, lanterna e kit de higiene..
Material para um fim-de-semana (acampamento, acantonamento): o mesmo que para um dia +
mochila maior (50-60 litros), saco de dormir e cobertor, lanterna, kit de higiene, roupa extra (meias,
panelas, camisetas).

Os Cinco Objetos
Tem sempre os cinco objetos contigo (caderno, caneta, cabo, dezena do rosário e lenço de bolso). A
Guia que tu sonhas te tornar, tem um lema: Esteja Preparada ou Sempre Alerta. Este lema te obriga
a respeitar o teu ideal a cada dia. É por isso que sempre tens contigo (exceto na piscina ou no
chuveiro!) os cinco objetos que irão ajudar-te a viver o teu ideal de serviço:
• Um caderno, a fim de escrever um endereço, um número de telefone, um mapa para alguém que
está perdido... a qualquer momento. Na capa, que anotas os números de emergência de ajuda
pública. Ou apenas para anotar tuas observações sobre a natureza. É o teu caderno de caça, do qual
já falamos!
• Uma caneta, para fazer as anotações.
• Um cabo escoteiro, isto é: dois metros de corda feita de adriça sólida. A fim de ser capaz de fazer
um laço, para fechar um pacote, para amarrar um pacote numa bicicleta...
• Uma dezena do rosário: para quando rezares a Ave Maria não te comportares como uma criança,
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mas como uma mulher. Adota o lema de Santa Joana D’Arc: “Senhor Deus, o primeiro a ser
servido.”
• Um lenço de bolso para usar em emergências, fazer algum curativo, para uso pessoal.

Ordem no Acampamento
Mantém tuas coisas arrumadas no acampamento da patrulha.
No acampamento o espaço é compartilhado. Para que todos possam encontrar suas meias, sua
lanterna ou seu caderno de caça, só há uma solução: a ordem. Tudo no acampamento tem seu lugar!
À noite, quando fores para a cama ou de manhã quando te levantares, quando arrumas a barraca
com tua patrulha deves primar pela ordem.
Esta é a única maneira de estar sempre pronta para mais facilmente encontrar o que precisas durante
o dia, ao sair do campo o mais rápido possível (para uma aventura, um serviço...).

“A guia...
cuida de seus próprios bens e dos bens dos outros.”
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CAP. 5 – ELEGE TEU RUMO
As provas que deves prestar para completar esse capítulo são:
1. Conhecer a Cerimônia de Promessa.
2. Encontrar-se com o Conselheiro Religioso, ou com outro sacerdote, a fim de refletir com
ele sobre o significado de sua Promessa e saber como progredir em sua vida cristã

Eleger teu rumo é decidir a rota a seguir. Há vários meses que chegaste à tua patrulha. Viste como
as guias vivem e participaste em seus jogos, seus projetos e suas aventuras. Mediante tudo isso
descobriste seu ideal, o espírito que as anima, a lei que se esforçam por viver para servir a Deus e a
seus irmãos.
Essa é a rota que queres seguir!
PROMESSA

Pela minha honra e com a graça de Deus, eu prometo:
fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres
para com Deus, a Igreja e minha Pátria, ajudar o
próximo em toda e qualquer circunstância, e observar
a Lei da Guia. Amém.
Um dia, a Corte de Honra tratará do tema da tua promessa.
A Corte de Honra é o conjunto das chefes de patrulha de tua tropa, com a Chefe de Tropa e seus
assistentes. Ela governa a tropa e garante o seu espirito scout. Quando solicitares ocasião de fazer
tua promessa, a CH se reunirá para dizer se pode confiar em ti. Ela te ajudará a reconhecer se estás
preparada. Sabes desde já que és a única responsável pela tua promessa, a única juíza de ti mesma
diante de Deus. Não são teus pais, nem tua Chefe de Patrulha, nem tua Chefe de Tropa. És tu!
A confiança que se coloca sobre ti é total. Não é uma confiança pela metade. A promessa é válida
por toda tua vida, 24h por 24h. A CH apenas te dá o saque.
Conhecerás a Cerimônia de Promessa do Cerimonial da AG&E Essa é a mesma cerimônia para as
Guias e Exploradores em todos os países membros da FSE. Compenetra-te no momento de tua
Promessa. É um momento único do qual tu te lembrarás por toda tua vida.
REFLEXÃO SOBRE A PROMESSA
Como refletir? Descobrir o objeto da reflexão, pensar e pensar de novo, profundamente, ler, a fim
de ser penetrado, com força e intensidade, durante muito tempo. É um exame interior, em direção a
Deus. É uma ação de oração silenciosa.
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Tentas servir concretamente em casa, na escola, na Patrulha, a fim de mostrar a Jesus o seu amor
para com ele?
Servir a Deus... Servir os homens... É a mesma coisa. Não podes servir a Deus sem servir aos
homens. Qual o serviço que poderias fazer para Deus? E que serviço poderia Deus precisar? Toda
vez que chegares perto de um homem para ajudá-lo, amá-lo, ou apenas para apertar as suas mãos ou
para olhá-lo com compreensão, tu vens para perto de Deus. Tu ages em seu Espírito. Esse Espírito
passa pelo mundo como um sonho e, como uma chamada.
Tu vais te encontrar com o Conselheiro Religioso, ou com outro sacerdote, a fim de refletir com ele
sobre o significado de tua Promessa e saber como progredir em tua vida cristã.
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ANEXO
TABELA DE CONTROLE DE PROVAS
CAP. 1 – O GUIDISMO, UMA BELA AVENTURA
1. Escrever o nome, o lema e os membros da tua patrulha. ( )
2. Tirar uma foto da tua patrulha e colar no lugar adequado. ( )
3. Explicar à Chefe de Tropa no que consiste uma patrulha. ( )
4. Desenhar no lugar adequado o totem da tua patrulha. ( )
5. Escrever algo no lugar adequado sobre as características etc do totem da tua patrulha. ( )
6. Saber o lema da tua patrulha e explicá-lo à Chefe de Tropa. ( )
7. Saber o que é e o que faz a Chefe de Patrulha. ( )
8. Passar um circuito de alerta. ( )
9. Contar à tua patrulha a história de Baden Powell e do escoteirismo. ( )
CAP. 2 – TOMA AS TUAS REFERÊNCIAS
1. Prestar o compromisso de fidelidade à CP. ( )
2. Conhecer e explicar os ramos do guidismo. ( )
3. Saber as etapas de classe das guias. ( )
4. Conhecer e explicar sobre o uniforme das guias, bem como as insígnias. ( )
5. Fazer o nó cabeça-de-turco. ( )
6. Conhecer as principais siglas utilizadas no escoteirismo. ( )
7. Saber executar a chamada scout. ( )
8. Saber fazer a saudação scout, o sinal de promessa e o aperto de mão. ( )
9. Conhecer a história da Bandeira Nacional, da bandeira do seu Estado e do Baussant e desenhar a Bandeira
Nacional.
10. Saber hastear e arriar bandeiras. ( )
11. Cantar o Hino Nacional Brasileiro e conhecer a sua história. ( )
CAP. 3 – A REGRA DO JOGO
1. Conhecer a lei da guia, e os princípios e o lema do guidismo. ( )
2. Rezar a Oração do Explorador diante da Corte de Honra. ( )
3. Saber a importância da B.A. diária. ( )
4. Explicar a importância de fazer oração e discorrer brevemente sobre a vida de oração que se espera de uma
guia. ( )
5. Saber de cor o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo Apostólico e o Sinal da Cruz. ( )
6. Ter e usar um exemplar dos Evangelhos, demonstrando conhecimento sobre o manuseio do Novo Testamento
e sua importância. ( )
7. Saber quais são os sete sacramentos, e explicar sobre o que eles realizam. Ser batizada. ( )
8. Perceber o Brasil como a Terra de Santa Cruz, apresentando à tua patrulha uma pequena palestra sobre
monumentos católicos ou seculares presentes em nosso país, bem como fatos importantes de nossa história e as
regiões brasileiras. ( )
CAP. 4 – EM TEU POSTO
1. Criar e manter organizado o teu caderno de caça. ( )
2. Desenhar rapidamente um croqui claro e preciso para explicar um caminho a seguir em marcha individual ou
em patrulha ou tropa. ( )
3. Conhecer os Pontos Cardeais, e encontrar o Cruzeiro do Sul e Órion com as Três Marias e anotar tudo em teu
caderno de caça. ( )
4. Encontrar o Sul a partir do Cruzeiro do Sul. ( )
5. Saber usar uma bússola e encontrar os quatro pontos cardeais. ( )
6. Montar e seguir uma trilha com sinais de pista por, pelo menos, um quilômetro. ( )
7. Saber as regras básicas de segurança para caminhar ou conduzir uma bicicleta por uma estrada. ( )
8. Saber acender um fogo, respeitando as regras de segurança e asseio. ( )
9. Saber dar os nós direito simples, direito com alça (ou direito alceado), escota, escota com alça (ou escota
alceado), de correr, e em oito. ( )
10. Expressar-te corporalmente conforme os exercícios propostos, que facilitarão bastante o desenvolvimento
externo e físico de tua delicadeza e feminilidade. ( )
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11. Criar um caderno de cantos. ( )
12. Conhecer regras básicas de higiene e de como cuidar de uma pequena ferida. ( )
13. Saber arrumar uma mochila para atividade em campo. ( )
CAP. 5 – ELEGE TEU RUMO
1. Conhecer a Cerimônia de Promessa. ( )
2. Encontrar-se com o Conselheiro Religioso, ou com outro sacerdote, a fim de refletir com ele sobre o
significado de sua Promessa e saber como progredir em sua vida cristã. ( )
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