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A PATRULHA TE CONVIDA!
Entrando em uma Patrulha
A história de tua Patrulha remonta às primeiras patrulhas de Exploradores criadas na ilha de
Brownsea.
Baden Powell, que se tornou herói dos meninos após a aventura de cerco de Mafeking, gostava de
jogos e aventuras e de organizar pequenos grupos de meninos para transformá-los em patrulhas de
Exploradores. Na ilha de Brownsea, B-P reuniu meninos de várias origens os agrupou em patrulhas
de 7 ou 8 elementos. Ele deu-lhes fitas de várias cores para distinguir as patrulhas e designou um
Chefe para cada uma. A aventura começou. Em 09 de agosto de 1907, nasceu a Patrulha Escoteira!
Tu ingressaste em uma Patrulha. Talvez estejas muito ansioso. Não tenhas medo, a tua Patrulha está
aqui e foi ela que te convidou! Todos os meninos que formam tua Patrulha são interdependentes
entre si. Ser interdependente na Patrulha significa amar todos os meninos como se fossem teus
irmãos. Se a única coisa que nos une é o nosso uniforme, nosso ideal é completamente artificial!
Nós somos irmãos de verdade, porque temos o mesmo Pai, Deus. Podes notar que as ligações que
nos unem são profundas. A Vida da Patrulha depende do trabalho de todos. Deves entender que
todos estão ligados entre si na tua Patrulha, e que não há lugar para comportamentos egoístas. Cada
um está preocupado com o outro!

O Totem da Patrulha
Sabias que os nossos totens dos Exploradores remontam a mais pura tradição dos cavaleiros
europeus? Segundo essa longínqua tradição o guerreiro escolhia livremente uma associação com o
animal que ele estava usando o como emblema. Assim havia o Cavaleiro do Lobo, do Arminho, do
Falcão... Tens que descobrir o espírito da cavalaria relacionada com as qualidades do animal
escolhido por tua Patrulha. Essa tem de ser a marca particular do Explorador.
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O Grito de Guerra da Patrulha
O Grito da Patrulha é um sinal de encontro mais ou menos selvagem que é usado no início de um
jogo, para apresentar-se a um visitante, para informar ao Chefe da Tropa que a Patrulha está
completa na reunião, para aclamar alguém ou tomar coragem em um momento difícil. Aprende o
Grito de Guerra de tua Patrulha!

O Santo Protetor de tua Patrulha
Muitos santos são ligados a animais selvagens. São Francisco é relacionado a um lobo, São Pedro a
uma águia, São Columbano a um esquilo. Cada animal tem seu próprio protetor.
Tua Patrulha é colocada sob a proteção de: .............................
Descobre a vida do santo protetor de tua patrulha. Tenta imitá-lo.

A Honra da Patrulha
Ao entrar na tua Patrulha, tu entrsa em um pequeno grupo que observa um código de honra.
Assumes uma responsabilidade na tua Patrulha. Um dia, o Chefe da Patrulha – um dos meninos
mais velhos da Patrulha – vai dar-te as Fitas de Patrulha, o que significa que foste considerado
digno de realizar algumas missões. Com os outros Exploradores, vais defender a honra de tua
Patrulha.
O Lema de tua Patrulha é: ……………………………………………
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A Organização da Patrulha
Tua Patrulha é um grupo de meninos organizados. Teu Chefe de Patrulha distribuiu encargos para
todos. Tu também deves assumir a tua tarefa, teu cargo na Patrulha.

O Conselho de Patrulha é um conselho que permite que todos participem no funcionamento dela.
Cada membro tem o seu próprio papel a assumir e deve dar sua opinião. As decisões do Chefe,
relativas à vida Patrulha são tomadas consultando esse Conselho. Tu também és responsável pelas
decisões de teu Chefe... ajuda-o a tomar as decisões acertadas!
Teu Chefe de Patrulha é responsável pelo bom funcionamento da Patrulha, ele encontra sua
inspiração na Oração dos Chefes:
“Senhor Jesus, que, apesar da minha fraqueza, ter me escolhido como o chefe e protetor dos meus
irmãos Exploradores, faça com que possam, as minhas palavras e meus exemplos, conduzi-los para
os caminhos de sua Lei ...” (da oração dos Chefes).
O teu Chefe de Patrulha:
• é um menino, assim como tu
• ele mostrou que é confiável
• ele tem entusiasmo, que atrai seguidores
Ele é o teu irmão mais velho:
• podes contar com ele para ajudá-lo a progredir
• és o irmão mais novo
• confias nele, ele confia em ti
• tu tiras proveito de sua experiência
Teu Chefe de Patrulha é o Responsável pela tua Patrulha perante a Tropa. Ele pertence à Corte de
Honra que dirige a Tropa.
Em breve, vais fazer teu Compromisso de Fidelidade ao teu Chefe de Patrulha. Desde que entraste
na Patrulha, como um recém-chegado, adotaste o ritmo de tua Patrulha e estás preparando tua
Promessa.

O Compromisso de Fidelidade
Teu Chefe de Patrulha confia em ti, pois respondeste positivamente ao convite da Patrulha. Então
9

ele vai tomar a tua mão, na presença de toda a Patrulha e vais dizer:
“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.”
Teu Chefe de Patrulha vai responder:
“Tu podes contar comigo.”
Em seguida ele vai fixar as Fitas de Patrulha no teu ombro: agora tu és um Aspirante.

A Fraternidade Escoteira
A história do nosso Escoteirismo
Nada é mais fascinante do que as histórias contadas à noite junto ao fogo. Essas histórias parecem
meio lendárias, meias verdades, irreais e remotas.
Mas a história do Escoteirismo não é uma lenda: como cristão, deves investir-te no mundo e, como
um Explorador, deves ajudar a transmitir os atos desta história.
Então, ouve com atenção...

Lord Baden-Powell
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
Bandeirantes do Brasil (FBB). Bandeirante foi o nome escolhido para traduzir o original “Guias” e
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“Escoteiras”. Hoje, tanto a WOSM/UEB quando a WAGGS/FBB possuem em seus quadros
meninos e meninas, mas originalmente não era assim.
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
treinamento e aventura, mas todos são guias e exploradores da mesma fraternidade. Se tu pertences
ou queres pertencer a uma modalidade especializada, terás 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.
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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.
Nos anos 2000, muitos escoteiros e ex-escoteiros descontentes com os rumos tomados pela UEB e
pela FBB na aplicação do método original de B-P, na supressão das antigas etapas de classe, na
mudança dos uniformes, resolvem fundar grupos escoteiros independentes e buscam, pela
Associação Escoteira Baden-Powell, a filiação à WFIS.
Outros, católicos, desejam uma associação escoteira de inspiração confessional e encontram na
proposta da UIGSE, o escoteirismo europeu, a resposta para seus desejos. É 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.

A Boa Ação Diária
O objetivo é fazer uma boa ação para alguém todos os dias. Mas presta atenção: não é qualquer
serviço! Este é um pequeno jogo permanente que consiste em observar o que acontece ao teu redor
e olhando para o que tu podes fazer para ajudar uma pessoa necessitada sem ser notado.
O critério é mais importante que o próprio serviço. Assim, este pequeno favor feito a alguém acende
uma estrela para muitas pessoas e vai plantar no teu coração o desejo de ajudar o próximo.

Os Princípios
Um princípio é uma regra geral que orienta o teu comportamento pessoal. Por que devemos ter
princípios?
• Porque Deus e teus pais te deram vida.
• Porque, como cristão e brasileiro, tu recebeste a herança de teu país e da Igreja, desde que nasceste
e foste batizado.
• Existem três princípios do Escoteirismo para ajudar-te:
Primeiro Princípio: O dever do Explorador começa em casa.
Faz a ti mesmo algumas perguntas para saber como tu ages em casa:
Em casa
• Tu fazes a tua cama todos os dias?
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• Limpas o teu quarto?
• És sensível ao cansaço dos outros?
• Sempre deixas o banheiro em um estado conveniente?
• Quando voltas de uma atividade, tu arrumas tuas coisas?
• Agradeces cada vez que alguém te ajuda?
• Pedes desculpas e perdoas cada vez que é necessário?
• É necessário que teus pais te lembrem sempre do que tens que fazer?
• Preparas tu mochila e a desfaz depois de cada atividade?
Segundo Princípio: Fiel ao seu país, o Explorador favorece a unidade e fraternidade.
Servir o país significa trabalhar pela paz:
• em tua família
• na tua escola
• em teu país, que tu estás descobrindo melhor.
Mas não te esquece que no Brasil existem inúmeras realidades culturais, que, todavia, partilham a
mesma história, com um patrimônio comum. Descobre, em nossa história, a sua base na civilização
ocidental.
Terceiro Princípio: Como filho da cristandade, o Explorador se orgulha de sua fé: ele se esforça
para estabelecer o reino de Cristo em toda a sua vida e no mundo à sua volta.
Jesus disse: «Aquele que me ama tome a sua cruz e siga-me». Ser um cristão significa viver por
amor de Nosso Senhor. Não deves ter medo de mostrá-lo. O Explorador é um missionário... em
casa, na escola, na tua patrulha.

A Lei Escoteira
A Regra do Jogo é a Lei
A Lei é aquilo que Jesus viveu e ensinou entre nós, a Lei Escoteira é feita para te ajudar a irradiar
felicidade ao teu redor.
• «A lei está impregnada do Evangelho em todos os seus artigos».
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• 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 Escoteira é uma regra para a vida em comum.
• animada pelo amor, convida-te a crescer, ajudando os outros.
• Tua patrulha é um grupo de meninos que se reconhecem uns aos outros, graças à prática da Lei.
A Lei te dá as indicações necessárias para ter um estilo de vida e espírito Explorador.

Cerimonial
Tu podes te perguntar o que é o Cerimonial é qual a sua utilidade. Todos os dias, o nosso
comportamento é repleto de gestos. Estes são hábitos, usos ou regras de polidez. Sem essas regras,
nenhuma vida social seria possível.
Nossa vida escoteira também se expressa através de regras. Precisamos de simples e belos gestos,
comuns a todos nós. Isto é o que o Cerimonial dos Exploradores do Brasil quer expressar. É a
manifestação externa de uma convicção interna.

Aspirante
Ao entrar na patrulha, ainda sem usar uniforme e sem prestar seu compromisso de fidelidade ao
Chefe de Patrulha, és um pré-aspirante (em Portugal, a associação filiada à UIGSE denomina quem
está nesta etapa de “noviço”, mas no Brasil, pela longa tradição de escoteirismo já na UEB, esse
termo é reservado para quem já fez sua promessa e em outros lugares é conhecido como 3ª classe).
Após prestares o compromisso, és um aspirante.
No bolso de tua camisa, sobre o teu coração, levas a cruz vermelha, com oito pontos. Ela também
estava nos estandartes dos cavaleiros que partiram para as cruzadas. Já estás “no ponto de partida”
e, como o escudeiro que estava ansioso para se tornar um cavaleiro, estás te preparando para a tua
Promessa de Explorador.
Há já algum tempo tu pertences a uma Patrulha e já fizeste o Compromisso de Fidelidade.
Para e considera a tua situação:
· Sentes-te à vontade?
· Vices com os Exploradores?
· Rezas?
· Ris?
· Jogas com os outros Exploradores?
· Usas o uniforme corretamente?
Tu ainda não és ainda um bom Explorador, porque ainda não fizeste tua Promessa. A pedido do teu
Chefe da Patrulha, a Corte Honra irá receber-te e decidirá confiar em tua honra, confiar em ti e
aceitar que faças a tua Promessa.
Na véspera do grande dia, haverá uma Vigília especial. As orações de seus irmãos Exploradores vão
subir a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Eles vão dar graças por um novo irmão Explorador.

Tua Velada da Promessa
• prepararás a meditação desta velada ou vigília com cuidado;
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• a reflexão será feita a partir de textos escolhidos com o Chefe da Patrulha e o padre;
• músicas cuidadosamente selecionadas serão colocadas entre as intervenções;
• no final da velada, o padre abençoará a tua Cruz da Promessa em uma Cerimônia especial.

A Promessa

A tropa é reunida em formação de retângulo... A Bandeira Escoteira flutua suavemente... O lugar de
tua Promessa foi escolhido em uma grande paisagem natural que ajuda a todos a louvar Nosso
Senhor... ou seja, no lugar onde os cavaleiros lutaram pelo amor de Deus.
Quando o Chefe mandar, o Chefe da Patrulha vai te levar até ele, então ele vai colocar a mão em teu
ombro e um diálogo vai começar:
Chefe: “O que desejas?”
Esta pergunta é para ti, que escolheste livremente te comprometer. No Evangelho, Jesus diz: “seja o
seu sim seja um sim, o seu não um não.”
Tu: “Ser Explorador do Brasil.”
Sim, um Explorador, o que significa que aceitas o estilo de vida do Escoteirismo católico.
Chefe: “Para quê?”
Tu: “Para aprender a melhor servir a Deus e ao próximo.”
É claro, tu te tornas um Explorador para aprender a como se tornar um homem. Mas o homem
também foi criado para amar a Deus e um Explorador aprende a servir a Deus.
Lembra-te do Evangelho: “Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a sua
força e todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo.”
Chefe: “Que vantagem material esperas disso?”
Tu: “Nenhuma.”
Sabes o que a nossa oração diz: “... dar sem medir... combater sem medo de ser ferido...”.
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Chefe: “Qual é a tua primeira obrigação como Explorador?”
Tu: “A boa ação diária.”
Sabes disso perfeitamente, a Boa Ação é este pequeno ou grande serviço, mas sempre discreta, que
um Explorador tenta fazer entusiasmadamente.
Chefe: “Quais são as tuas três principais virtudes?”
Tu: “Franqueza, dedicação e pureza.”
Ser franco: és fiel, sem trapacear. Ser dedicado: estás pronto, dás, partilhas. Ser puro: permaneces
como estás sem ser influenciado por modas ou facilidades.
Chefe: “Conheces a Lei e os Princípios das Guias e dos Exploradores do Brasil?”
Tu: “Sim, Chefe.”
Chefe: “Recitemos juntos os Princípios e a Lei.”
A lei e os Princípios são a regra do jogo. Tu sabes a regra do Jogo Explorador perfeitamente? E
acima de tudo, queres jogar bem?
Chefe: “Prometes observar a Lei e os Princípios?”
Tu: “Sim, Chefe, por minha honra!”
Então escutas o teu Chefe porque ele vai falar contigo sobre o sentido da honra que é uma realidade
muito concreta que tu tens que entender.
Chefe: “Sabes que a tua honra é pertencer a Cristo, seres fiel ao teu país, aos teus pais, aos teus
chefes, aos teus companheiros, não ter senão uma palavra em que todos poderão confiar?”
Viver honradamente é a mais nobre tarefa do jovem que tu és e do adulto que serás.
Tu: “Sim, Chefe, eu sei. Podes contar com a minha palavra de Explorador.”
Tua fidelidade à palavra dada permitirá que sejas um jovem, sempre ligado aos valores
fundamentais, e em quem as pessoas vão poder confiar. Então vais ser um homem, um homem
envolvido, pronto para respeitar estes valores em todas as circunstâncias. É a tua dignidade, é a tua
lealdade para com Deus e para com os homens.
Chefe: “Por quanto tempo estás disposto a servir?”
Tu: “Se Deus quiser, para sempre.”
A grandeza de tua promessa está aqui: um compromisso para toda a vida, isto é, até a tua morte. Por
Deus!! Isso parece realmente sério! Talvez tu queiras voltar atrás. Estás certo disso? ... e se estiveres
sozinho? Mas não estás sozinho. Com a graça de Deus, não tens nada a temer. “Eu estou convosco
até o fim do mundo”, diz Jesus. Podes cair, mas terás a força de levantar e começar de novo.
Chefe: “Visto que a Corte de Honra decidiu confiar em ti, nós admitimos que pronuncies a tua
promessa.”
A Corte de Honra é a garantia da honra de uma unidade de Escoteirismo católico. A confiança que
te é atribuída é justificada pelas provas concretas que tu tens dado.
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Chefe: “Mas, como és um cristão que recebeu o nome de..., irás primeiro receber a bênção de
Deus.”
Tu recebes do sacerdote a bênção de seu Criador e Senhor.
Após a bênção, dás um passo para trás e fazes a Saudação do Explorador pela primeira vez. Os três
dedos esticados irão lembrar-te dos três pontos da promessa. E o Baussant, a Bandeira Scout, se
dobrará diante de ti... Seus dois lados em preto e branco simbolizam a luta entre o bem e o mal. Os
oito pontos da cruz evocam as oito bênçãos do Evangelho – As Bem-Aventuranças. A cruz é
vermelha lembra o sangue que tu estás pronto para dar para Cristo. A flor de lírio (flor de lis) é de
ouro, como um símbolo de justiça e pureza, mostrar-te a direção a seguir.
Vais esticar teu braço esquerdo tocando o Baussant e dirás:
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 do Explorador. Amém.
A partir de agora, pertences à grande Fraternidade dos Exploradores.
Tu és um Explorador...
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PREPARANDO-TE PARA A PROMESSA
Vais aprender como viver e como crescer na vida de cristão.
Há algum tempo foste convidado para fazer parte de uma Patrulha. Foste acolhido por teus irmãos,
fizeste teu Compromisso de Fidelidade ao Chefe de Patrulha, conquistaste teu uniforme. Agora é
necessário dar um passo definitivo: a Promessa.
Para prosseguir no Caminho do Escoteirismo, deves pronunciar solenemente a Promessa, receber a
bênção de um sacerdote e assim ingressar na Fraternidade Mundial das Guias e dos Escoteiros.
A Promessa é um evento muito importante, por isso deve ser cuidadosamente preparada por ti, com
a ajuda do Chefe de tua Patrulha e da Chefia de tua Tropa.
Ao completar o conjunto das provas descritas neste pequeno livro, serás um Explorador Noviço e
deverás iniciar um novo percurso de formação em direção ao Distintivo de Segunda Classe. Além
disso, deves demonstrar à Corte de Honra que conheces a tua patrulha, o seu totem, o seu santo
protetor, o grito de tua patrulha e os aspectos descritos acima sobre a história e a formação do
escoteirismo. Quando não houver explicação de como realizar as provas ou mais detalhes
sobre elas, conversa com teus chefes de Patrulha e de Tropa e pesquisa em livros sobre seu
conteúdo.
As Provas de Noviço, bem como as das demais Classes, são divididas em três grupos, além da
teoria que deves demonstrar conhecer sobre escoteirismo, conforme exposto acima:
Provas do Grupo Amarelo
O amarelo é a cor da fé.
Vais abrir os olhos para o mundo em torno de ti e, gradualmente, aprender a conhecer-te melhor.
Tornar-te-ás um jovem cristão ao te tornares consciente de tuas aptidões físicas, intelectuais e dos
teus deveres de Explorador em tua vida diária. Serás um verdadeiro Explorador para ti próprio e
para os outros.
Provas do Grupo Verde
O verde é a cor da esperança.
Vais começar a explorar o mundo. Explorar o mundo é fazer uma descoberta concreta de tuas
capacidades de encontrar a tua orientação na vida, de explorar lugares desconhecidos, bem como de
descobrir os homens e sua história, de te comunicares com os outros, de transmitir mensagens de
uma natureza tal que evoque os ensinamentos de Deus, a fim de possuir uma Fé melhor.
Provas do Grupo Vermelho
O vermelho é a cor da caridade.
Estás prestes a fazer tua Promessa. Necessitas ser capacitado para assumir compromissos. Graças ao
Escoteirismo vais descobrir que a ação pode capacitar-te a fazer grandes coisas. Não sejas passivo.
Age com todo o teu coração, canta, constrói com as tuas próprias mãos, entra na aventura, a fim de
fazer a vontade de Cristo.
Então... ação!
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Provas do Grupo Amarelo
Conhece a ti mesmo e ao ambiente que te cerca!

Primeira prova: Aptidão física
Teu espírito será sadio somente se o teu corpo for sadio. A tua Patrulha necessita de tua pronta ação.
Teu corpo deve estar pronto para responder aos desafios físicos.
a. Ser capaz de completar um circuito de provas físicas (com polichinelos, flexões, abdominais,
corridas de tiro curto) ou demonstrar alguma habilidade esportiva.
O Passo Explorador
Baden-Powell observou que os nativos africanos tinham o hábito de se deslocar entre as aldeias
alternando momentos de corrida e momentos de caminhada. Os guerreiros Zulus e Massais se
deslocavam deste modo e chegavam ao destino com muita disposição para luta.
O Passo Explorador consta em deslocar-se alternando corrida e caminhada.
Conta-se 60 passos em corrida e em seguida caminha-se contando 60 passos... depois volta-se à
corrida e assim sucessivamente.

Segunda Prova: A vida de cada dia
Tenta ser melhor do que era antes. Arrumas e limpas teu quarto sozinho?
“Eu não me importo se és pobre ou não, pois pelo menos tu podes ser limpo e arrumado. Isso não
vai ser mais doloroso para ti.” (Baden-Powell)
Se tens autonomia para tomar banho sozinho, deves ser autônomo para arrumar o quarto em que tu
dormes.
a. Ser capaz de arrumar o quarto em que tu dormes;
b. Manter a ordem no seu lar, colaborando com todos de tua família.
Ordem no lar
Alguns pequenos conselhos para arrumar teu quarto:
1. Todas as manhãs, abre a janela e arruma a tua cama.
2. Limpa o teu quarto uma vez por semana, usando o aspirador de pó. Para não esquecer, escolhe
um dia da semana, sábado, por exemplo.
3. Limpa as janelas uma vez por mês (no primeiro sábado do mês, por exemplo).
“Se estiveres desarrumado em casa, serás desarrumado em campo. E se estiveres desarrumado em
campo, serás sempre um Pata-Tenra e nunca te tornarás um Explorador.” (Baden-Powell)
Para tornar-te ordeiro:
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1. Dá um lugar preciso para cada coisa: tuas roupas em um lugar, tuas coisas de Explorador em
outro lugar. O mesmo para os seus hobbies: smartphone, celular, tablet, fotos, esportes, música. Faz
o mesmo para as tuas coisas da escola de acordo com o assunto.
2. Acostuma-te a colocar de volta as coisas que não precisas no lugar certo. Não as jogue em
qualquer lugar “só por um minuto”, porque o reinado de bagunça começa com estes “por um
minuto!”.
Teus pais e irmãos serão os examinadores dessa prova.

Terceira Prova: Vida no Campo
Graças a Deus pelo o campo e sua beleza. É nela que se vive o escoteirismo. Para bem viver essa
grande aventura no campo, deves:
a. Ter sempre à mão os cinco objetos (caderno, caneta, cabo, dezena do rosário e lenço de bolso), o
que será julgado pelo Chefe de Patrulha e pelo Chefe de Tropa. Descreve sua importância ao Chefe
de Tropa;
b. Manter a ordem no teu acampamento.
Os Cinco Objetos
Tem sempre os cinco objetos contigo (caderno, caneta, cabo, dezena do rosário e lenço de bolso). O
Explorador, que tu sonhas te tornar, tem um lema: Estote Parati: Esteja Preparado 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 teu caderno de caça!
• 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,
mas como um homem. 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.
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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 pronto para mais facilmente encontrar o que precisas durante
o dia, ao sair do campo o mais rápido possível (para uma aventura, um serviço...).
“O Explorador... cuida de seus próprios bens e dos bens dos outros.”

Quarta Prova: Aptidão Artística
Respires Deus, expires Deus, expresses Deus. E desembaraça os teus dedos.
a. Fazer seu próprio Woggle, também chamado de nó Cabeça-de-Turco ou nó de Gilwell;
b. Demonstrar alguma aptidão artística pessoal para a tua Patrulha.
Os Exploradores usam esse nós como Anel de Lenço- para segurar seus lenços no pescoço.
Fazer esse nó é um ótimo exercício para tua habilidade manual e mental.

Tens alguma aptidão artística? Desenvolve-a. Demonstra-a para teus companheiros de patrulha.
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Quinta Prova: A Vida cristã
Sê um Católico melhor porque és Explorador, e sê um melhor Explorador porque és Católico.
a. Saber rezar as orações do Pai Nosso, Ave Maria e a Oração do Explorador;
b. Explicar o conteúdo dessas orações ao Chefe de Tropa;
c. Ser batizado e explicar sobre este sacramento.
Pai Nosso
O próprio Jesus deu aos seus discípulos as palavras desta oração, mas também o espírito com que
pronunciá-las: o espírito do filho que chora “Abba”, que significa “Pai”, em hebraico e aramaico.
Esta oração tem quatro partes:
1 .Colocas-te na presença de Deus:
Pai Nosso: o meu, o Pai de todos os homens, mas também da Igreja e Pai de Jesus.
Que estais nos Céus: Não em qualquer «lugar», mas onde somos chamados a viver com Ele, ou
seja, no amor, a nossa verdadeira pátria.
2. Três pedidos a Deus:
Santificado seja o vosso Nome: reconhecido como Santo, celebrado por sua grandeza e sua glória.
Venha a nós o vosso Reino: graças à multiplicação do número de pessoas que acreditam Nele,
graças à volta de Jesus.
Seja feita a vossa vontade: ver todos os homens seguindo Jesus. Crendo nele, obedecendo a seus
mandamentos. Assim na terra como no Céu: Tua vontade será feita em todo o mundo, o que
significa por todos os seres humanos e no Céu, pelos Santos e pelos Anjos.
3. Quatro pedidos para a sua misericórdia:
O pão nosso de cada dia nos dai hoje: um pedido confiante, em comunhão com os nossos irmãos
pelo pão material, mas também pelo Corpo e pelo Sangue de Cristo na Eucaristia.
Perdoai-nos nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido: esta é a condição
para obtermos o Seu perdão.
Não nos deixeis cair em tentação: dá-nos o Espírito de discernimento. Somente com a ajuda divina
saberemos distinguir o bem e o mal.
Livrai-nos do mal: dá-nos força e perseverança para não pecarmos. Proteja-nos do mal.
Ave Maria
Esta oração a Maria foi desenvolvida por causa de:
• sua inteira cooperação com o Espírito Santo, desde a Anunciação até a Cruz,
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• o fato de que Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor, nos deu Maria como nossa mãe, antes de
morrer. Maria nos mostra o caminho para seu filho, vai conosco e reza por nós como uma mãe.
Nesta oração, dois movimentos estão seguindo um ao outro:
O primeiro engrandece o Senhor e sua mãe. O segundo confiá-la com nossas súplicas.
1. Primeiro movimento
Ave Maria
“Ave Maria” é exatamente o que o anjo disse a Maria na Anunciação. A saudação que dá
imediatamente a intuição de que um grande mistério está para acontecer.
Cheia de graça, o Senhor é convosco.
Cheia de graça significa que Maria é o tabernáculo de Deus. Deus ocupa todo o seu ser. Maria é a
filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Nenhuma criatura é tão unida e transparente
para Deus como ela é, tão permeável a Deus como ela.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Esta é a saudação que Isabel fez à Maria, quando ela entrou em sua casa: maravilhada em frente da
vocação única de Maria e a santidade de seu filho.
2. Segundo movimento
Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós...
Ela deu à luz a nós no Espírito Santo, graças à sua intercessão na Cruz. Confiamos nossa mãe todos
os nossos problemas, as nossas feridas, nossas esperanças. E com ela também, nos abandonamos à
vontade de Deus.
...pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Nós reconhecemos nossas fraquezas, a nossa falta de amor, ao pedir-lhe que nos ajude e nos
conduza ao seu Filho hoje e acima de tudo na hora da nossa morte.
A imagem seguinte é de Nossa Senhora dos Escoteiros, autorizada pela Igreja. Recorre a ela
frequentemente como tua mãe, como tua auxiliadora, como tua protetora para as tuas tarefas de
cristão e de explorador!
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A oração do Explorador
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.
Essa oração é atribuída a Santo Inácio de Loyola.
“Senhor Jesus
Ensina-me a ser generoso
A servir-te como mereces
A dar sem medir
A combater sem medo ser ferido
A trabalhar sem descanso
E a não esperar outra recompensa
A não ser a de saber que faço a tua vontade.
Amém!”
Batismo
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.
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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.
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Provas do Grupo Verde
Inicia teu aprendizado na Técnica Escoteira. Explorando o mundo.
Explorar o mundo é fazer uma descoberta concreta de tuas capacidades de encontrar a tua
orientação na vida, de explorar lugares desconhecidos, bem como de descobrir OS HOMENS E A
SUA HISTÓRIA, de te comunicares com os outros, de transmitir mensagens de uma natureza tal
que evoque os ensinamentos de Deus, a fim de possuir uma Fé melhor.

Sexta Prova: Orientação e técnicas de exploração
Andando sempre em frente. É assim que age o Explorador. Para tanto, tu deves:
a. Conhecer os Pontos Cardeais, e encontrar o Cruzeiro do Sul e Órion com as Três Marias e anotar
tudo em teu caderno;
b. Encontrar o Sul a partir do Cruzeiro do Sul;
c. Saber usar uma bússola e encontrar os quatro pontos cardeais;
d. Ser capaz de te orientares em tua cidade;
e. Medir quantos passos dás em 100m.

Encontrarás o Sul prolongando quatro vezes e meia a 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.
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Sê capaz de te orientares em tua cidade. A fim de te orientares corretamente em tua cidade, tu deves
conhecer e seres capaz de desenhar algumas vias e pontos de referência de cor:
• as principais avenidas com o seus nomes;
• o nome e a posição dos bairros ao longo das avenidas e ruas principais;
• os principais edifícios: Câmara Municipal, a Catedral, a Prefeitura, hospital... É interessante saber
localizar todas as igrejas - geralmente, há uma para cada bairro;
• a posição das pontes, viadutos, túneis e seus nomes - se tiverem um;
• os pontos de ônibus, estações de trens e de metrô.
Com esses elementos principais, serás capaz de te moveres de um bairro para outro, sem te
perderes.
Também serás capaz de dar informações para as pessoas que necessitarem.
Mede quantos passos dás em 100m
Sabes quantos passos tu dás em 100m? Para medir o comprimento do teu passo, é melhor fazê-lo
em uma estrada plana e tranquila, com indicações de km. Andar 1 km para frente e 1 km para trás (2
km no total), em teu ritmo regular, contando o número de teus passos. Em seguida, dividir esse
número por 20 e tu terás o número de teus passos em 100 m. Se tens mais tempo e se quiseres ser
mais preciso, faz o mesmo com uma mochila pesada. Também podes tirar proveito de uma área
mais ondulada para experimentar uma inclinação, para cima e para baixo. Então, vais saber o teu
número de passos em qualquer circunstância.
Não tenta poupar tempo fazendo isso por uma distância mais curta (100 m ou 200 m): o teu passo
não é estabelecido regularmente e tu podes cometer um erro de 10% em tua estimativa.
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Sétima Prova: Exploração
Sê radiante suficiente para atrair as pessoas para ti.
a. Conseguir adivinhar 10 objetos no jogo do Kim, em menos de um minuto;
b. Montar e seguir uma trilha com sinais de pista por, pelo menos, um quilômetro.
Jogo de Kim
Vais jogar um jogo chamado Kim, observando 12 objetos por 2 minutos. Então deves dar o nome de
10 dos objetos, pelo menos, em menos de 1 minuto.
Kimball O’Hara, apelidado de Kim, era filho de um sargento de um regimento irlandês da Índia.
Seus pais morreram quando era criança e ele ficou entregue aos cuidados de uma tia.
Um certo Lurgan, comerciante local e membro do serviço secreto indiano, vendo o talento de Kim
para inserir-se entre as pessoas, treina-o para o reconhecimento e relatório de objetos vistos. Para
isso, usa uma técnica que hoje chamamos de Jogo do Kim.
Podes conhecer mais sobre as aventuras do pequeno Kim no livro de Rudyard Kipling, o mesmo
autor da história do Mowgli, que baseia o Ramo Lobo.
Uma das coisas mais importantes que um Explorador tem de aprender é observar tudo.
Antigamente, o Explorador era o homem que ia à frente dos exércitos para observar e reconhecer.
Ele voltava para contar o que havia descoberto.
É por isso que deves ser capaz de perceber cada detalhe, graças às tuas observações (audição,
olfato, visão, etc) e com a ajuda de tua memória para contares o que observaste. Com um pouco de
treinamento, tu deves ser capaz de deduzires algum significado do que observas.
Uma técnica simples e eficiente: observar calmamente alguns objetos e tentar obter um flash visual
de todos eles. Em seguida, escreve em uma folha de papel o nome de todos os objetos de que tu te
lembras lembra, em um tempo limitado. Com um pouco de treinamento, deves melhorar muito.
Então, serás capaz de aplicar este método de observação a todos os tipos de coisas, dos seus
aspectos gerais aos detalhes, animais, árvores, objetos, paisagens, etc, e até mesmo pessoas. “Uma
das coisas mais importantes que um Explorador tem de aprender (...) é não deixar nada escapar à
sua atenção...” (B-P).
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”.
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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...

Oitava Prova: Comunicação
Comunica-te!
a. Tirar fotografias de tua Patrulha.
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Técnicas de fotografia
Para o fundo, escolher um cenário que dê caráter à tua fotografia (antigo monumento, paisagem
natural, etc.) A luz é essencial na fotografia. Não tirar fotografias em pleno sol. Escolhe, de
preferência, a manhã ou a tarde. Quando o sol fizer com que as sombras produzam contrastes muito
fortes, usa um flash que vai clarear a fotografia. Em tua fotografia, as pessoas nunca devem ficar
contra o sol.

Nona Prova: Os Homens e sua história
Descobre os homens, sua vida, suas dores, suas alegrias.
a. Conhecer a história das três principais bandeiras (Nacional Brasileira, Baussant, e a do seu
Estado) e desenhar a Bandeira Nacional de acordo com os padrões legais;
b. Saber hastear e arriar as bandeiras;
c. Cantar o Hino Nacional Brasileiro e conhecer sua história.
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.
O Baussant, em campos internacionais da UIGSE-FSE, ocupa o lugar central, porque ele representa
o centro espiritual de toda a nossa vida, o fundamento indispensável de toda a sociedade humana e o
objetivo supremo do escoteirismo tal como Baden-Powell o definiu no Jamboree mundial de
Vogelenzang, em 1937: “o Reino de Deus na paz.”
Estas diversas noções devem ser recordadas de tempos em tempos. Serve também por vezes para
recordar em algumas situações a história dos diversos emblemas do Grande Pavilhão, incluindo as
das bandeiras nacionais que foram instituídas em cada país.
Será bom, uma vez no decorrer de um acampamento, relembrar a origem e o significado do
Baussant. A sua presença significa que o local do acampamento é “uma terra santa” ou que o Senhor
acampa com os seus filhos. Para os nossos pais da Idade Média, esta bandeira continua o símbolo
da Verdade absoluta. Já na Palestina e em toda a Europa das Cruzadas, cada vez que o Baussant
aparecia diante das tropas, todas as outras insígnias, todas as bandeiras principescas, reais e
nacionais, deveriam ser retiradas diante do emblema que representa o combate por Jesus Cristo.
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A Bandeira Nacional Brasileira
Muitos homens morreram pelo nosso país. Muitos Exploradores 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...).

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.”
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As antigas bandeiras brasileiras, antes da adoção da descrita acima, eram essas:

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
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largura e a altura da bandeira, bem como o losango e o diâmetro do círculo devem corresponder aos
padrões do módulo.

A Bandeira de teu Estado
Deves conhecer também a história do estado em que vives. 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.
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).
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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 e deves demonstrar teu conhecimento, cantando o Hino para a Corte de
Honra:

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!
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Décima Prova: Transmissão
a. Ser capaz de transmitir informações precisas por telefone;
c. Participar de uma Cadeia de Chamada, transmitindo corretamente a mensagem.
Identifica-te ao ligar para alguém: Informa teu nome. Sê educado, agradece ao desligar!
A Patrulha tem uma Cadeia de Chamada, para fazer circular rápida e eficientemente informações
importantes para seu funcionamento. As informações partem do Chefe da Patrulha e devem chegar
a todos os seus membros sem deturpações.
• Na patrulha, todo mundo recebe um número de ordem na Cadeia de Chamada, que será a mesma
ordem de formação: Chefe, 1º elemento, 2º elemento... Subchefe no final.
• Assim que és chamado, deves escrever a mensagem inteira em teu caderno. Deves ler a mensagem
para quem te chamou, para confirmar, antes de desligar o telefone.
• Ligas imediatamente para o Explorador que te segue segue na cadeia. Repassa a mensagem com
cuidado.
• Se não conseguiste falar com o Explorador que tens que chamar, contata o próximo na lista. Então,
mais tarde, não te esquece de chamar aquele que devias ter chamado na ordem certa e, além da
mensagem, avisar-lhe que não é necessário contatar o próximo, dado que já o fizeste.
• Se deixares uma mensagem para alguém, sempre verifica se o destinatário recebeu a mensagem
corretamente.
Apesar da difusão dos telefones celulares, o Chefe da Patrulha deve se preocupar em contatar
somente um de seus patrulheiros (o 1º patrulheiro) e esse deve contatar somente o 2º patrulheiro e
assim por diante. Por segurança o Chefe deve contatar também o Subchefe. Esse, ao receber a
mensagem, no fim da Cadeia, funciona como um revisor para verificar se a mensagem não sofreu
degeneração durante a transmissão. Lembra-te que o Chefe e o Subchefe da Patrulha estão sempre
em contato!
Mensagens de interesse da Vida da Patrulha devem circular por telefone. Mensagens de texto e emails devem ser evitadas nestes casos.

Décima Primeira Prova: Natureza
Procura ver a obra de Deus na natureza.
a. Conhecer o animal-totem de tua Patrulha, onde vive, como vive, do que se alimenta, e ser capaz
de imitar o seu grito;
b. Observar duas árvores (uma árvore frondosa e uma árvore conífera), que podem ser encontradas
facilmente no teu ambiente e anotar, em teu caderno, todas as suas características.
Animal-totem da Patrulha
Tu sabes em que ecossistema (onde e como) o totem de tua patrulha vive? Desde que entraste na
tropa, pertences a uma Patrulha, que tem um nome de animal. Esse animal é o totem da patrulha.
Para nós, Exploradores, o totem é escolhido porque sentimos algumas afinidades com algumas de
suas qualidades físicas ou com o seu carácter. Exploradores sempre usaram totens.
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Baden-Powell aconselhou seus Exploradores a conhecerem a vida do totem de suas patrulhas e
serem capazes de imitar o seu grito.
Abelha – cinzento/amarelo
Águia – verde-escuro/preto
Albatroz – branco/laranja
Alce – azul/laranja
Alpaca – verde-claro/vermelho
Andorinha – azul/branco
Anta (ou tapir) – bege/rosa
Antílope – laranja/verde-escuro
Aranha – amarelo/branco
Arara – verde escuro/violeta
Arganaz – cinzento/verde-claro
Arminho – branco/preto
Avestruz – ciano/castanho
Baleia – castanho/bege
Bisão – bege/fulvo
Borboleta – castanho/amarelo
Boto – rosa/preto
Búfalo – castanho/ciano
Burro – cinzento/branco
Cabra – castanho/verde-escuro
Cabrito-montês – castanho/verde-claro
Cação – ciano/branco
Cachalote – cinzento/laranja
Camaleão – azul/castanho
Camelo – castanho/cinzento
Camurça – fulvo/ciano
Canguru – vermelho/cinzento
Cão – violeta/laranja
Caribu – preto/fulvo
Carneiro – branco/verde-claro
Carriça – rosa/amarelo
Cascavel – laranja/amarelo
Castor – ciano/preto
Casuar – azul/verde-escuro
Cavalo – preto/branco
Cegonha – branco/vermelho
Chinchila – branco/castanho
Chita – laranja/ciano
Cisne – vermelho/branco
Civeta – verde-claro/cinzento
Coala – laranja/azul
Cobaia – azul/verde-claro
Codorna – verde-escuro/laranja
Coelho – ciano/rosa
Colhereiro – laranja/vermelho
Colibri – verde-escuro/castanho
Condor – preto/cinzento
Corça – verde-claro/ciano
Cormorão – verde-escuro/cinzento

Coruja – violeta/bege
Corvo – preto/azul
Cotovia – ciano/fulvo
Crocodilo – verde-escuro/bege
Cuco – cinzento/preto
Doninha – rosa/vermelho
Dromedário – cinzento/castanho
Elefante – bege/branco
Enguia – preto/violeta
Esquilo – fulvo/cinzento
Faisão – azul/vermelho
Falcão – cinzento/vermelho
Feneco – castanho/preto
Flamingo – branco/rosa
Foca – azul/amarelo
Formiga – violeta/ciano
Fuinha – rosa/verde-escuro
Furão – rosa/fulvo
Gaio – preto/castanho
Gaivota – branco/azul
Gaivota-prateada – branco/verde-escuro
Galo – amarelo/verde-escuro
Gambá – verde-claro/castanho
Gamo (ou cervo) – fulvo/violeta
Garça – verde-claro/branco
Garça-real – cinzento/verde-escuro
Gato – cinzento/fulvo
Gavião – ciano/laranja
Gazela – laranja/branco
Gerbo – ciano/violeta
Gineta – laranja/verde-claro
Girafa – laranja/rosa
Glutão – rosa/azul
Golfinho – preto/verde-escuro
Guaxinim – castanho/fulvo
Hipopótamo – bege/cinzento
Iaque – laranja/preto
Íbis – rosa/castanho
Impala – verde-claro/laranja
Jacaré – ciano/bege
Jaguar – laranja/violeta
Jaguatirica – preto/rosa
Javali – cinzento/rosa
Jibóia – fulvo/vermelho
Joaninha – vermelho/preto
Jubarte (ou rorqual) – fulvo/bege
Kiwi – ciano/vermelho
Lagarto – amarelo/castanho
Leão – vermelho/amarelo
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Leão-marinho – preto/azul
Lebre – castanho/laranja
Lêmure – bege/ciano
Leopardo – laranja/cinzento
Lince – amarelo/preto
Lhama – rosa/laranja
Lobo – preto/vermelho
Lontra – branco/fulvo
Maçarico – verde-escuro/ciano
Mangusto – fulvo/laranja
Marabu – preto/amarelo
Marmota – violeta/preto
Marta – preto/verde-claro
Martim-pescador – branco/violeta
Melharuco – ciano/amarelo
Melro – violeta/cinzento
Mergulhão – rosa/verde-claro
Milhafre – azul/rosa
Morcego – azul/fulvo
Morsa – castanho/amarelo
Mula – cinzento/bege
Musaranho – cinzento/ciano
Naja – bege/castanho
Ocapi – verde-claro/fulvo
Ouriço – verde-escuro/vermelho
Paca – cinzento/azul
Panda – ciano/verde-claro
Pantera (ou onça) – amarelo/laranja
Papa-amoras – rosa/ciano
Papa-figos – rosa/bege
Pardal – fulvo/rosa
Pato – verde-escuro/amarelo
Pavão – verde-escuro/fulvo
Peixe-espada – laranja/bege
Pelicano – amarelo/rosa
Petrel – castanho/azul
Pica-pau – verde-claro/violeta
Pinguim – preto/bege
Pintarroxo – bege/vermelho
Píton – verde-claro/azul

Polvo – amarelo/violeta
Pombo – azul/cinzento
Porco-do-mato – amarelo/fulvo
Porco-espinho – verde-claro/bege
Poupa – rosa/violeta
Preguiça – rosa/branco
Puma – cinzento/violeta
Quero-quero – violeta/amarelo
Raposa – fulvo/preto
Rato – verde-claro/verde-escuro
Rato-silvestre – verde-claro/preto
Rena – branco/bege
Rinoceronte – rosa/cinzento
Rola – castanho/verde-escuro
Rouxinol – azul/bege
Salamandra – violeta/azul
Serval – ciano/cinzento
Tâmia – fulvo/amarelo
Tarambola – violeta/vermelho
Tartaruga – castanho/vermelho
Tatu – bege/laranja
Tentilhão – bege/verde-escuro
Tesourão – branco/cinzento
Texugo – violeta/branco
Tigre – preto/laranja
Toupeira – amarelo/azul
Touro – vermelho/rosa
Tritão – violeta/verde-escuro
Tubarão – ciano/azul
Tucano – amarelo/verde-claro
Uapiti – bege/verde-claro
Urso – bege/preto
Urso-cinzento – verde-claro/rosa
Veado – fulvo/branco
Vicunha – violeta/castanho
Wallabee – violeta/verde-claro
Zebra – amarelo/cinzento
Zibelina – vermelho/bege
Zorrilho – amarelo/vermelho

Um Explorador é um observador de seu animal-totem e deve descobrir todas as informações
necessárias sobre sua vida. Seguir, observar, o estudar seus sons, sua silhueta, etc! Deixo-te
imaginar o quão difícil será se tua patrulha escolheu o urso polar ou a mosca da Polinésia como
totem!
Observação de árvores
Deves observar duas árvores (uma árvore frondosa e uma árvore conífera), que podem ser
encontradas facilmente no seu ambiente. Anota, em teu caderno, todas as suas características (casca,
silhueta, folhas, frutos...).
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Como B-P, deves adquirir o hábito de anotar tuas observações, descrevendo o que vês ou, melhor
ainda, desenhando.
Para a observação das árvores, tenta fazê-lo, pelo menos, em duas estações do ano, a fim de
observar as mudanças. Muito rapidamente, descobrirás que a árvore é um ser vivo em todas as
estações e que é uma boa companheira de tua vida escoteira. Oferece-te a sua sombra, seus ramos
mortos para o fogo e para tuas pioneirias. No entanto, será indispensável conhecê-la muito bem,
porque, como todo ser vivo, tem características pessoais.
Desenha no teu caderno de campo as árvores escolhidas, escreve o nome delas e anota as tuas
observações. Depois mostra ao teu Chefe de Patrulha para cumprires a prova.
• Seus brotos. Em que época eles começam a abrir?
• As primeiras folhas?
• A sua casca?
• O diâmetro, a circunferência de seu tronco?
• As suas raízes no nível do solo?
• Suas flores? Desenho. Em que momento eles aparecem?
• A sua altura? Use um m método para estimar a altura.
• Seus galhos?
• Quais são as diferenças com as outras árvores da floresta?
• Existe uma árvore bastante semelhante a essa?
• A sua nova folhagem é completamente composta em que mês?
• A forma como o seu fruto: (desenho)
• Quais aves gostam de pousar nela?
• Quais aves fazem ninhos nela?
• Mas também têm inimigos, estas pequenas larvas que se enrolam as folhas como charutos.
• Eu encontrei o primeiro fruto maduro em: ............
• As folhas de outono, colorido em................., começou a cair em: ..........
• Em ....., ela estava sem folhas!

Décima Segunda Prova: Conhecimento da Lei
Tu somente entendes aquilo que conheces bem.
a. Saber a Lei do Explorador de cor;
b. Saber o significado do Baussant;
c. Criar uma oração ao Santo protetor de tua Patrulha;
d. Conhecer as principais linhas do Novo Testamento e ser capaz de encontrar os textos nele.
A Lei do Explorador
Os Exploradores têm uma Lei que devem seguir ao longo de todas as suas vidas.
Essa Lei é um código de ética que descreve uma série de virtudes que devem ser encontradas em
um Explorador.
Deves aderir voluntariamente à Lei e tentar cumprir todos seus artigos. Tua honra, a honra de tua
Patrulha e de tua Tropa depende disso!
1. A honra de um Explorador é ser confiável.
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2. O Explorador é leal ao seu país, seus pais, seus chefes e àqueles que
dependem dele.
3. O Explorador é feito para servir seu próximo.
4. O Explorador é amigo de todos e irmão de todos os outros Exploradores.
5. O Explorador é cortês e cavalheiresco.
6. O Explorador vê na natureza a obra de Deus: ele gosta de plantas e animais.
7. O Explorador obedece voluntariamente e não faz as nada pela metade.
8. O Explorador controla a si mesmo: ele é alegre, sorri e canta, mesmo sob
dificuldades.
9. O Explorador é econômico e cuida de suas próprias posses e as dos outros.
10. O Explorador é puro nos seus pensamentos, suas palavras e seus atos.
O Significado do Baussant
É a nossa bandeira. Por meio do seu simbolismo, ele diz o que somos, e qual é o nosso ideal de
Exploradores.
Uma cruz de oito pontos representa as oito Bem-Aventuranças, que são a base da sabedoria cristã e
das opções do Escoteirismo Europeu: a progredir em direção à felicidade, preferindo Deus a
qualquer criatura, esperando a vida eterna, no meio das dificuldades.
A flor de lírio (Flor de Lis) de grande beleza e brancura perfeita simboliza a pureza. A tradição a
atribui a Cristo Rei e à Virgem Maria pela sua santidade imaculada. Puro em seus pensamentos e
seus atos, os modelos do Explorador do Brasil são Jesus e Maria.
As duas partes, preta e branca, representam a luta entre as trevas e a luz, entre o bem e o mal. O
branco é maior do que o preto. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi vitorioso
sobre o inimigo e matou o ódio. Se o mal ainda existe sobre a terra é por que há uma trégua, o diabo
dá o seu último golpe com a cauda, anunciando com sua destruição o retorno de Cristo em glória.
Oração ao santo da Patrulha
Tua Patrulha já deve ter escolhido um santo ou santa para seu protetor/protetora.
Com a autorização de teu Conselheiro Religioso, podes optar por substituir o Santo Protetor de tua
Patrulha por um santo de tua devoção particular.
→ Método para criar uma oração ao Santo protetor da Patrulha
1. Meditar sobre a vida do Santo Protetor de tua patrulha.
2. Com o auxílio do teu Conselheiro Religioso, escolhe uma biografia de teu santo protetor. Estuda
e medita a biografia, tentando descobrir o que foi essencial em sua vida, o que chama a atenção e os
fatos que podem iluminar a tua própria vida. Os nossos Santos Protetores são modelos. Se Deus os
deu para nós, isso significa que temos que imitá-los.
3. Apresentar a vida do teu Santo Protetor à tua Patrulha por meio de uma peça teatral, exposição,
palestra...
4. Após esta primeira abordagem, deves resumir a vida do Santo em dez peças que devem ser
encenadas em seguida, como pequenos atos de uma peça teatral, com os outros Exploradores da tua
Patrulha, na frente da tropa. Tu podes ser ajudado por teu Conselheiro Religioso para que ele possa
atrair tua atenção em detalhes que poderiam escapar-te. Vê bem que o item 3 fala de uma exposição
qualquer, que pode ser teatral, mas resumida, e à tua patrulha, enquanto este item 4 menciona
obrigatoriamente uma peça teatral em dez atos ou dez peças, retratando toda a vida dele, e para a
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tropa, não a patrulha.
5. Redigir a oração e apresentar ao Conselheiro Religioso e ao Chefe de Tropa.
O Novo Testamento
Deves conhecer as principais linhas do Novo Testamento e seres capaz de encontrar os textos nele.
Tu deves tomar parte da preparação de uma oração em comum.
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.
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
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“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
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.
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Provas do Grupo Vermelho
Preparando-te para assumir compromissos
Graças ao Escoteirismo vais descobrir que a ação pode capacitar-te a fazer grandes coisas. Não
sejas passivo. Age com todo o teu coração, canta, constróis com as tuas próprias mãos, entra na
aventura, a fim de fazer a vontade de Cristo.

Décima Terceira Prova: Raid e Aventura
A aventura está na esquina da tua rua, só tens que querer!
a. Saber arrumar uma mochila para reunião, jornada, bivaque, acampamento e acantonamento.
A 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 do
Explorador 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).
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Décima Quarta Prova: Intervenção
Deves estar pronto para ajudar aos outros.
a. Saber verificar os telefones na agenda telefônica da Patrulha;
b. Saber as regras básicas de segurança para caminhar ou conduzir uma bicicleta por uma estrada;
c. Praticar diariamente a tua Boa Ação;
d. Ter um posto de ação na Patrulha;
e. Conhecer perfeitamente o Sistema de Patrulhas, a estrutura da Tropa e a Corte de Honra, bem
como as etapas de classe;
f. Saber os sinais de formação.
Agenda telefônica e regras de segurança
Precisas ter os telefones de emergência (bombeiros, SAMU, polícia) e os dados de teu médico
pessoal, teu plano de saúde, os telefones de teus Chefes.
AGENDA TELEFÔNICA DA PATRULHA LOBO
Polícia Militar

190

Bombeiros

193

SAMU

199

Polícia Civil

197

Polícia Rodoviária

99999999

Chefe Antônio

51 9988 7766 - 3322 6789

Carlos Alberto

51 9876 5432

João Luiz

51 9712 3456

Comissário Everton

51 8401 9283

Tua Patrulha deve ter uma Agenda de telefones colada no lado de dentro da tampa do Baú e também
caixa de primeiros socorros.
Conhece as regras básicas de segurança para caminhar ou conduzir uma bicicleta por uma estrada.
As regras para se deslocar a pé por estradas, pontes e túneis também devem ser conhecidas por ti.
Boa Ação
Encontra um meio concreto para fazer a tua Boa Ação (BA) todos os dias. Pensa nisso em casa, na
escola, no acampamento. Procura fazer sempre tua B.A. e para não esquecê-la faça um nó na ponta
de teu lenço, ou sempre mantém uma moeda no bolso...
Postos de Ação e Encargos da Patrulha
Toma o teu lugar concreto na Patrulha, recebendo um Posto de Ação (PA). Assume realmente este
cargo na Patrulha, porque a Patrulha é uma equipe que necessita de ti e tu dela. Deves escolher
livremente viver de acordo com a Lei do Explorador sendo um verdadeiro irmão de todos na tua
Patrulha. Sê aberto a todos, sem qualquer preferência, interdependente com todos, ajudando-os em
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suas dificuldades para que a Patrulha possa crescer no amor a Cristo.
Deves deve também conhecer bem o Sistema de Patrulhas e o funcionamento da Tropa de
Exploradores:
Sistema de patrulhas
Escoteirismo é vivência da promessa e da lei do explorador. Promessa e lei do explorador se vivem
em patrulhas. O sistema de patrulhas, pois, é a essência da aplicação do método scout.
Consiste na visão de que a patrulha é a fundamental unidade do movimento, e a primeira
comunidade dos jovens, onde se aprende a servir, a liderar, a trabalhar em equipe, a obedecer, a
calar, a ter iniciativa, a buscar soluções, e a competir saudavelmente. O adestramento explorador
residirá, sobretudo, na educação para que os jovens vivam de forma muito natural em suas
patrulhas, e que os seus Chefes tenham autoridade e responsabilidade, como treino para uma vida
cristã e civil madura.
Pelo sistema de patrulhas, cada membro passa a compreender que é pessoalmente responsável pela
honra do grupo, e que não existe vitória sem coesão.
A Corte de Honra, conforme mais tarde se verá, é um ponto-chave para o correto entendimento do
sistema de patrulhas.

A patrulha é a célula básica do escoteirismo. É nela que a vida escoteira vive e se desenvolve. A
patrulha é um espelho da sociedade, um espaço de convivência com as saudáveis diferenças de
caráter, de temperamento, de idade, raça, condição social, preferências pessoais etc, na qual o jovem
se exercitará nas virtudes humanas e cristãs e receberá formação espiritual e doutrinária, bem como
o adestramento escoteiro.
O sistema de patrulhas foi a invenção genial de Baden-Powell para estruturar seu movimento.
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Tomando como motor o interesse, a ação, a responsabilidade, associa intimamente a educação
pessoal e a educação comunitária e “põe os jovens em condição de tomar em suas mãos a própria
formação.” (B-P)
A vida na patrulha de exploradores será, conforme o ensinamento do Pe. Jacques Sevin, SJ, de uma
verdadeira comunidade, pautada pela oração, pela prática das virtudes, pelo companheirismo, pela
caridade, pela justiça, pela disciplina e pelo apreço à liderança.
A reunião semanal scout é a reunião de patrulha, não de tropa. Essa reunião é uma ocasião para
ajuda fraternal mútua a fim de estimular as vontades e eventualmente corrigir as deficiências, e para
receber, pelo Chefe de Patrulha, após ele ser treinado pelo Chefe de Tropa (nas reuniões da Alta
Patrulha), o adestramento correto. Também se traçarão estratégias e táticas para vencer as
competições na tropa e organizar o que for preciso para a participação em um acampamento (de
patrulha, de tropa, de agrupamento, de distrito, de província, de associação, ou internacional) ou
outra atividade externa. O Chefe de Tropa convocar todas as patrulhas para uma reunião geral de
tropa, para avaliar o conhecimento compartilhado pelos Chefes de Patrulha, corrigir falhas, nivelar
o adestramento, e para competições eventuais entre elas.
A reunião semanal de patrulha acontece geralmente nas tardes de sábado. As demais patrulhas
estarão lá, mas cada qual, exceto em caso extraordinário de reunião de tropa, faz a sua reunião, com
os seus adestramentos, sua rotina, sua hora de início e de término, suas orações. Se todas as
patrulhas se reunirem no mesmo horário, participarão juntas do hasteamento e do arreamento das
bandeiras. As reuniões de patrulha podem ser na sede do agrupamento ou em outro local, com
segurança, previamente determinado pelo Chefe de Patrulha e pelo Chefe de Tropa.
É possível também, com a concordância de todos os membros da patrulha e do Chefe de Tropa, que
a patrulha se reúna, com ou sem uniforme, conforme o caso, fora das atividades semanais de tropa
para fomentar ainda mais sua coesão e aumentar sua eficiência. Um jantar na casa de um dos
patrulheiros, uma ida à Missa juntos, uma noite de jogos de mesa, uma sessão de filmes etc.
Cada patrulha pode também, de modo independente, realizar algum projeto interno ou externo:
estudar todos juntos um livro religioso, pesquisar a vida de algum santo, fazer uma campanha
beneficente, juntar dinheiro para conseguir o uniforme de um membro carente, arrumar alguma
coisa ou limpar um banheiro na sede do agrupamento, realizar algum adestramento, festejar, reunirse para algum jogo, acampar.
As patrulhas levam o nome de algum animal, que será seu totem, conforme vimos acima. Assim,
haverá a Patrulha Cavalo, a Patrulha Cão, a Patrulha Águia, a Patrulha Búfalo, a Patrulha Chacal
etc. Não deve haver no mesmo agrupamento duas patrulhas com o mesmo animal-totem. Nos
agrupamentos da modalidade marítima, os animais deverão obrigatoriamente ser aquáticos. Nos
agrupamentos da modalidade área, os animais deverão obrigatoriamente ser voadores. Nos
agrupamentos da modalidade montanhista, os animais deverão obrigatoriamente ter monteses ou
que vivam nas alturas, incluindo aves. E nos agrupamentos da modalidade equestre, serão quaisquer
animais, exceto o cavalo, que é, como podemos dizer, o totem de toda a modalidade.
Cada patrulha tem um Chefe de Patrulha, escolhido pelo Chefe de Tropa dentre os mais graduados
daquela célula básica. É o responsável por ela, e deve ver em sua autoridade um serviço, a exemplo
de Cristo, que, sendo Senhor, veio para servir e não para ser servido. O Chefe de Patrulha vê em
Jesus Salvador o Bom Samaritano que acolhe os irmãos sob sua autoridade, e também o Bom Pastor
que dá a vida pelas Suas ovelhas, e se esforça para imitá-Lo nesse amor heróico.
O Chefe de Patrulha fala por sua patrulha, dá coesão a ela, chefia a reunião semanal, ministra as
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instruções vindas da chefia de tropa, anima os seus membros a prestarem as provas para galgarem
etapas de classe, dá o exemplo em tudo, mantém a honra da patrulha, e auxilia o Chefe e seus
Assistentes no adestramento explorador e na formação católica. Pode dar comandos simples na vida
interna da patrulha, distribuir tarefas, estabelecer prioridades e metas, e tais ordens, se legítimas e
cristãs, devem ser sempre acatadas pelos membros como expressão da autoridade e com a virtude
da obediência, sem a qual ninguém se salva.
O Chefe de Patrulha carrega a bandeirola de patrulha.
Todos os Chefes de Patrulha devem ser investidos em uma cerimônia solene descrita no Cerimonial
da UIGSE.
Pela visão de que a liderança é partilhada, o Chefe de Patrulha conta com o auxílio do Subchefe de
Patrulha, escolhido por ele dentre os mais graduados da patrulha, e aprovado pelo Chefe de Tropa.
Cabe ao Subchefe de Patrulha ser o primeiro a dar exemplo no cumprimento das ordens do Chefe
de Patrulha, a fazer seus comandos serem respeitados, e também substituir o Chefe de Patrulha em
sua ausência.
A Tropa
O Ramo Explorador está estruturado da seguinte maneira: de seis a oito elementos formam uma
patrulha (uma patrulha livre em fundação pode ter três elementos); duas a quatro patrulhas juntamse em uma tropa. A patrulha é a mais importante unidade do Ramo e do próprio movimento
explorador, a primeira comunidade do explorador e da guia, onde aprende a ser líder e cristão, e
desenvolve suas potencialidades humanas, espirituais e apostólicas, e é a base de todo o
adestramento, a tal ponto de o chamado “sistema de patrulhas” ser um dos fundamentos do
escoteirismo. A tropa é a tua grande comunidade, para o desenvolvimento das competições entre as
patrulhas, para os adestramentos de maior envergadura e para a convivência com um grupo social
maior e mais diverso. Na modalidade do mar, a tropa é chamada de flotilha; e na modalidade do ar
de esquadrilha; e na modalidade equestre é chamada de esquadrão.
Um mesmo Agrupamento só pode ter uma tropa.
A chefia da tropa cabe a quem for caminheiro, conforme a hierarquia do Ramo Caminheiro. O chefe
principal é simplesmente chamado Chefe, e sempre será um caminheiro RP ou RS, enquanto os
demais são os Chefes Assistentes, podendo ser EP ou RP.
Etapas de classe
O candidato à promessa, tendo já feito seu compromisso de fidelidade ao Chefe de Patrulha, é
denominado aspirante. Antes disso ele é pré-aspirante. Após prestar sua promessa, sua denominação
é Explorador Noviço, e deve esforçar-se em sua progressão pelas etapas de classe, conforme o
método explorador. Ao atingir as etapas propostas, será denominado Explorador de Segunda Classe,
com direito ao uso do distintivo correlato. Após a investidura na Segunda Classe, o explorador faz
jus a conquistar habilidades específicas, cada qual com seu distintivo próprio, denominadas
especialidades. Há diversas especialidades, aprovadas pelo Conselho Nacional, e constantes em um
manual, com as respectivas tarefas a cumprir.
Em seguida, prestando mais algumas provas, torna-se Explorador de Primeira Classe. Com a
Primeira Classe, podem conquistar as especialidades maiores. As etapas de classe e as
especialidades maiores constam nos manuais.
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Depois de galgar a Primeira Classe, ademais, é possível que o explorador seja declarado “padrão”
(“raider-scout”) e, após, conquistem o distintivo máximo do Ramo Explorador: a insígnia de
Explorador de Cristo Rei.

Esquema da progressão e etapas do Ramo Verde:











Travessia para o Ramo Verde (caso venha do Ramo Amarelo)
Compromisso de fidelidade ao Chefe de Patrulha (o pré-aspirante se torna aspirante) e
compromisso de concluir as provas de noviço e fazer sua promessa em três meses
Promessa (o aspirante se torna noviço) e compromisso de em três anos conquistar a 1ª
Classe
2ª Classe
Com 15 anos, compromisso de proteger, ensinar, monitorar e acompanhar os membros mais
novos da sua patrulha e de preparar sua Ponte para o Ramo Vermelho
Especialidades
1ª Classe
Especialidades maiores
Explorador-padrão
Explorador de Cristo Rei

Os pré-aspirantes, ao serem acolhidos no Ramo Verde, prestam o seu primeiro compromisso,
verbalmente, perante a tropa, a chefia e seus pais: o de, em três meses, concluir as provas de Noviço
e fazerem sua Promessa. Após, devem fazer seu compromisso de fidelidade e, pouco tempo depois,
a Promessa.
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Após a Promessa, em uma cerimônia diante da Corte de Honra, firmam os exploradores e 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 o explorador 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
Companhia de Caminheiros. 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
Companhia de Caminheiros.
Corte de Honra
A Corte de Honra é o órgão que administra a honra da tropa em assuntos de disciplina, quebras de
confiança quanto à Lei e à Promessa, delegações, nomeações. Nela tomam assento o Chefe de
Tropa e os Chefes de Patrulha, sendo presidida pelo chefe da patrulha número 1 da tropa. Em
determinadas ocasiões, o Chefe de Tropa pode convocar também os Subchefes de Patrulha, bem
como testemunhas e qualquer um que possa auxiliar no julgamento e especialmente o elemento que
esteja sendo julgado. Em Tropas pequenas, de duas Patrulhas apenas, os Subchefes de Patrulha
participam.
O Chefe de Tropa não fará prevalecer na Corte de Honra o seu entendimento, devendo intervir
unicamente nos momentos em que suas decisões colocarem os membros das Tropas em perigo
físico, espiritual ou moral.
A Corte de Honra reunir-se-á com periodicidade mensal ou bimestral, conforme ela mesma
determinar, em sessões secretas unicamente devido ao caráter deliberativo de suas decisões.

Não serão permitidas quaisquer cerimônias, adereços ou procedimentos de caráter místico estranho
à tradição e à fé católica em suas reuniões, as quais iniciarão com uma oração de invocação ao
Espírito Santo e se encerrará com a oração ao Santo Anjo do Senhor.
O Conselho de Tropa difere da Corte de Honra, porque o seu presidente é o Chefe de Tropa, e
porque sua função é diversa: trata-se de um órgão destinado a instruir a consciência do Chefe de
Tropa para tomadas de decisão. Tem caráter consultivo. Nele tomam assento todos os Chefes de
Patrulha, bem como Assistentes de Chefe de Tropa e os Chefes de Patrulha.
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Já o Conselho de Patrulha instrui a consciência do Chefe de Patrulha para tomadas de decisão. Tem
caráter consultivo também, mas para a Patrulha e nela tomam assento todos os patrulheiros.
Os Chefes de Patrulha (e no caso de Tropas com apenas duas patrulhas, também os Subchefes de
Patrulha) se reúnem em uma Alta Patrulha, continuando a pertencer à sua patrulha, obviamente. Na
Alta Patrulha, o Chefe de Tropa treina os Chefes de Patrulha, que treinarão os seus patrulheiros
depois, com o auxílio dos Subchefes de Patrulha.
Então, existem três órgãos na Tropa nos quais participam os Chefes de Patrulha: a Corte de Honra,
o Conselho de Tropa e a Alta Patrulha, cada qual com uma missão e uma finalidade diferente.
Sinais de formação
Para melhor trabalhar a atenção e a disciplina, e para tornar eficazes os comandos, o escoteirismo
adota sinais de formação, em que a Tropa se reúne conforme as orientações da chefia, segundo a
imagem a seguir:
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Tu se sente responsável, pelo bom funcionamento de tua Patrulha?

Décima Quinta Prova: Expressão
Quando tu te expressas, exteriorizas uma ideia. Um explorador deve expressar-se e expressar o
sentido do movimento a que pertence corretamente!
Para isso deves:
a. Conhecer o teu uniforme e todas as insígnias;
b. Saber a chamada escoteira;
c. Saber fazer a saudação exploradora e o sinal de promessa;
d. Saber apertar as mãos conforme a tradição dos exploradores.
Os uniformes
Usa teu uniforme de forma impecável. “O uniforme cobre as diferenças entre os países e raças e
faz todos sentirem-se membros de uma mesma fraternidade mundial” (Baden-Powell).
O uniforme Explorador é o símbolo de teu compromisso com um ideal, de acordo com a lei e os
princípios do Explorador.
O fato de que todos os Exploradores usam o mesmo uniforme é um sinal de unidade fraterna. Por
isso, respeitar o teu uniforme, sem acrescentar ou tirar nada dele é sinal de tua lealdade com o
movimento.
O uniforme do explorador para a modalidade básica consistirá em:
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para
o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os encarregados 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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Os uniformes do explorador do mar consistirão em dois:
a. Uniforme de embarque e desembarque
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) camisa azul marinho, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 “Exploradores do Brasil” sobre fundo negro;
c) lenço verde com fundo marrom com nó cabeça-de-turco em cordel de couro branco;
d) bermuda sarja preta;
e) cinto branco de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos;
h) apito preto no bolso esquerdo com fiel do apito.
- peças complementares: luvas brancas 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,
e camiseta listrada estilo marinheiro, em branco com listras azuis, de mangas longas, arremangadas,
por baixa da camisa, quando determinado pela chefia.
b. Uniforme de serviço
Uso: atividades rústicas em campo ou embarcadas.
a)
b)
c)
d)

camiseta listrada estilo marinheiro, em branco com listras azuis, de mangas longas;
caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Exploradores do Brasil” sobre fundo negro;
bermuda sarja preta;
cinto branco de couro com fivela FSE;
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e) meias compridas brancas;
f) sapatos/botinas/coturnos 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.
O uniforme do explorador do ar consistirá em:
a) camisa azul mescla, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para
o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os encarregados 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.
O uniforme do explorador de montanha consistirá em:
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, e as pontas
diminuídas por razões de segurança;
d) bermuda de sarja bege mais compridas, no mínimo no joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para o cinto, ou
calça de sarja bege;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas que se elevam até a bermuda;
g) sapatos/botinas/coturnos 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 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, especialmente em escaladas, jaqueta de nylon azul
marinho com emblema da AG&E.
Os uniformes do explorador equestre consistirão em dois:
a. Uniforme comum
57

Uso: atividades na sede ou em campo que não envolvam cavalgada.
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) bermuda de sarja bege, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para
o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- 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.

b. Uniforme de montaria
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 exploradores
de outras modalidades, associações e federações.
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) calça de montaria estilo culote de sarja preta, com dois bolsos laterais embutidos e dois
traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos 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.
Os uniformes do explorador de selva consistirão em dois:
a. Uniforme de cidade
Uso: atividades urbanas, exceto desfiles, atos sociais e eventos que envolvam exploradores de
outras modalidades, associações e federações.
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a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, no qual haverá,
na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para
o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os encarregados 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.

b. Uniforme de campo
Uso: acampamentos, jornadas e demais atividades na selva, floresta ou demais ambientes de
campo, bem como desfiles, atos sociais e eventos que envolvam exploradores de outras
modalidades, associações e federações.
a) camiseta com emblema da modalidade no campo de patrulha, jornadas e atividades mateiras,
e camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), 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 marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, no qual haverá,
na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para
o cinto;
e) cinto de selva modelo NA;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os encarregados da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e casaco camuflado com emblema da
AG&E, para o frio.
Para a prática de educação física na sede ou no campo, ou para atividades mateiras, a critério da
chefia, em qualquer modalidade:
a) camiseta azul marinho;
b) calção azul marinho;
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c) meias brancas;
d) calçado esportivo de qualquer cor;
e) jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E para o frio.
Os uniformes ou fardamentos possuem 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.

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.
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Listão da associação: listão azul-marinho com a inscrição EXPLORADORES ou GUIAS em
amarelo-ouro. Lobos e caminheiros usam o listão dos Exploradores, e lobas e guias-maiores o das
Guias. 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
Explorador ou Distrito Guia, com a sigla AG&E. Os listões de distrito são costurados
imediatamente abaixo da platina do braço direito. Membros das equipes de Distrito, Província e
Nacional usam, em vez do listão de distrito, um listão específico “Equipe Distrital”, “Equipe
Provincial” ou “Equipe Nacional”.
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.
Lenço: o lenço é comum a todos os agrupamentos dos Exploradores do Brasil, diferindo a cor
conforme os ramos e setores. Os exploradores das modalidades marítimas e montanhistas, por
questão de segurança, podem dobrar para trás as pontas de seus lenços, com autorização da chefia
de sua unidade.
A cor do lenço usado pelos lobos é amarelo, com listras marrons. As lobas usarão lenço amarelo
com listras vermelhas. Por esse motivo, o Ramo Lobo é também conhecido como Ramo Amarelo.
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A cor do lenço usado pelos exploradores é verde, com listras marrons. As guias usam lenço verde,
com listras vermelhas. Por esse motivo, o Ramo Explorador é também conhecido como Ramo
Verde.
A cor do lenço usado pelos caminheiros é marrom. As guias-maiores usarão lenço vermelho. Por
esse motivo, o Ramo Caminheiro é também conhecido como Ramo Marrom, para os homens, e
Ramo Vermelho, para as mulheres.
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 (nó de Gilwell ou nó Woogle) com voltas, feito de cordel de
couro.

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 de juramento de fidelidade ao Chefe de Patrulha. As cores
das fitas estão descritas adiante, conforme o disposto por Baden-Powell para cada patrulha.
Insígnias de classe: são costuradas na manga esquerda, imediatamente abaixo das fitas de patrulha.
Estas insígnias são entregues oficialmente pelo 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 pronto” ou “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
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insígnia “Missão”. A insígnia de “Socorrismo” é usada na manga esquerda somente após a obtenção
do atestado de formação em primeiros socorros (AFPS).

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 “Exploradores do Brasil”.

Fita de Chefe de Patrulha: se o Chefe de Patrulha for investido, ele 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 investido, o
Chefe de Patrulha, desde o momento em que assume a função, usa só uma fita branca do lado
direito da cruz de peito.
Fita do 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
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“Exploradores do Brasil”, desde que tenha conquistado as especialidades.
A Chamada Escoteira
És capaz de assobiar a Chamada Escoteira? Sabes como e quando usá-la?
Baden Powell nos deu esta curta melodia como um meio de chamada e reconhecimento entre
Exploradores. Desde então, todos os Exploradores do mundo a têm usado. Deves deve usá-la antes
de entrar no acampamento ou no bairro de outra Patrulha, ou antes, de entrar no Kraal (ou Praça de
Armas) . Também podes usá-la "para verificar” se a pessoa ao seu lado é um Explorador. Se ele não
sabe essa melodia, ele não vai reagir e vai acreditar que assobias apenas para o teu prazer , caso
contrário, ele vai responder a ti... Podes usar a Chamada Escoteira de várias maneiras: assobiar,
cantar, ou tocar um instrumento.
A saudação do explorador

Faz-se com o sinal do explorador, com a mão direita, tendo os dedos médio, indicador e anelar
unidos, simbolizando os três pilares da Promessa Exploradora, como concebida por Baden-Powell
(Deus, Pátria e o Próximo), bem como a união das Três Pessoas da Santíssima Trindade, para o
explorador católico, e o polegar aparando e segurando o dedo mínimo, o que indica o nobre
propósito da cavalaria, de o mais forte proteger e defender o mais fraco.
Os exploradores, guias, caminheiros, guias-maiores e adultos saúdam-se com o sinal explorador
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, 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.
Os lobos e as lobas usam o sinal do lobo, do mesmo modo.
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.

64

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 dos exploradores, guias, caminheiros, guias-maiores e adultos faz-se o sinal do
explorador com a mão direita à altura do ombro, e o antebraço dobrado.
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O aperto de mão
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.

Décima Sexta Prova: Nós e técnicas de construção
Para construir a felicidade dos homens com as mãos, tu deves, como explorador:
a. Saber dar os nós direito simples, direito com alça (ou direito alceado), escota, escota com alça (ou
escota alceado), de correr, e em oito;
b. Saber acender um fogo, respeitando as regras de segurança e asseio;
c. Saber enrolar uma corda.
Os 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 os Exploradores 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 abaixo demonstra os nós que deves conhecer e saber usar para ser um Explorador
Noviço.
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Os fogos
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 do
Explorador. 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:
• 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.
67

• 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 tua vida escoteira,
vais 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.
Cabos e Cordas
Aprende a enrolar uma corda. O uso frequente e o alto custo são duas razões (entre outras) pelas
quais deves aprender a cuidar e saber usar uma corda. Sabes a diferença entre CABO e CORDA?
Para serem úteis e seguras, as cordas devem ser cuidadosamente preservadas. Devem ser limpas e
secas e em seguida, enroladas adequadamente para serem armazenadas. Deste modo elas estarão
sempre prontas para o serviço.

Uma boa maneira de enrolar cordas para armazenamento e transporte é fazer é fazer laços (cerca de
1 m de altura) ao longo de toda a corda. Os laços não devem se cruzar e a torção dos fios deve ser
respeitada, se a corda for do tipo “coxas torcidas”. No final, só terás que apertar toda a corda com
três ou quatro voltas perpendiculares e um nó final com a extremidade livre.
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Décima Sétima Prova: Missão
«Se fores suficientemente cristão, tu serás contagioso».
Para tua Cerimônia de Promessa , na qual serás investido Explorador do Brasil, deves:
a. Preparar uma breve reflexão a partir de um artigo da Lei ou dos Princípios escolhidos junto com
teu Chefe de Patrulha;
b. Encontrar-te 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;
c. Conhecer a Cerimônia de Promessa.

Reflexão
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.
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.
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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.
Cerimônia de Promessa
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.
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BEM VINDO À FRATERNIDADE MUNDIAL DAS GUIAS E DOS ESCOTEIROS!
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ANEXO
TABELA DE CONTROLE DE PROVAS
Conhecimento da teoria sobre o escoteirismo, sua fundação, seu fundador, história do escoteirismo, escoteirismo
no Brasil, princípios, fundamentos etc ( )
PROVAS DO GRUPO AMARELO
Primeira prova: Aptidão física
a. Ser capaz de completar um circuito de provas físicas (com polichinelos, flexões, abdominais, corridas de tiro
curto) ou demonstrar alguma habilidade esportiva. ( )
Segunda Prova: A vida de cada dia
a. Ser capaz de arrumar o quarto em que dormes; ( )
b. Manter a ordem no seu lar, colaborando com todos de tua família. ( )
Terceira Prova: Vida no Campo
a. Ter sempre à mão os cinco objetos (caderno, caneta, cabo, dezena do rosário e lenço de bolso), o que será
julgado pelo Chefe de Patrulha e pelo Chefe de Tropa. Descreve sua importância ao Chefe de Tropa; ( )
b. Manter a ordem no teu acampamento. ( )
Quarta Prova: Aptidão Artística
a. Fazer seu próprio Woggle, também chamado de nó Cabeça-de-Turco ou nó de Gilwell; ( )
b. Demonstrar alguma aptidão artística pessoal para a tua Patrulha. ( )
Quinta Prova: A Vida cristã
a. Saber rezar as orações do Pai Nosso, Ave Maria e a Oração do Explorador; ( )
b. Explicar o conteúdo dessas orações ao Chefe de Tropa; ( )
c. Ser batizado e explicar sobre este sacramento. ( )
PROVAS DO GRUPO VERDE
Sexta Prova: Orientação e técnicas de exploração
a. Conhecer os Pontos Cardeais, e encontrar o Cruzeiro Sul e Órion com as Três Marias e anotar tudo em seu
cardeno; ( )
b. Encontrar o Sul a partir do Cruzeiro do Sul; ( )
c. Saber usar uma bússola e encontrar os quatro pontos cardeais; ( )
d. Ser capaz de te orientares em tua cidade; ( )
e. Medir quantos passos dás em 100m. ( )
Sétima Prova: Exploração
a. Conseguir adivinhar 10 objetos no jogo do Kim, em menos de um minuto; ( )
b. Montar e seguir uma trilha com sinais de pista por, pelo menos, um quilômetro. ( )
Oitava Prova: Comunicação
a. Tirar fotografias de tua Patrulha. ( )
Nona Prova: Os Homens e sua história
a. Conhecer a história das três principais bandeiras (Nacional Brasileira, Baussant, e a do seu Estado); ( )
b. Saber hastear e arriar as bandeiras; ( )
c. Cantar o Hino Nacional Brasileiro e conhecer sua história. ( )
Décima Prova: Transmissão
a. Ser capaz de transmitir informações precisas por telefone; ( )
c. Participar de uma Cadeia de Chamada, transmitindo corretamente a mensagem. ( )
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Décima Primeira Prova: Natureza
a. Conhecer o animal-totem de tua Patrulha, onde vive, como vive, do que se alimenta, e ser capaz de imitar o seu
grito; ( )
b. Observar duas árvores (uma árvore frondosa e uma árvore conífera), que podem ser encontradas facilmente no
seu ambiente e anotar, em seu caderno, todas as suas características. ( )
Décima Segunda Prova: Conhecimento da Lei
a. Saber a Lei Lei do Explorador de cor; ( )
b. Saber o significado do Baussant; ( )
c. Criar uma oração ao Santo protetor de tua Patrulha; ( )
d. Conhecer as principais linhas do Novo Testamento e ser capazes de encontrar os textos nele. ( )
PROVAS DO GRUPO VERMELHO
Décima Terceira Prova : Raid e Aventura
a. Saber arrumar uma mochila para reunião, bivaque, acampamento e raid. ( )
Décima Quarta Prova : Intervenção
a. Saber verificar os telefones na agenda telefônica da Patrulha; ( )
b. Saber as regras básicas de segurança para caminhar ou conduzir uma bicicleta por uma estrada;
( )
c. Praticar diariamente a tua Boa Ação; ( )
d. Ter um posto de ação na Patrulha; ( )
e. Conhecer perfeitamente o Sistema de Patrulhas, a estrutura da Tropa e a Corte de Honra; ( )
f. Saber os sinais de formação. ( )
Décima Quinta Prova: Expressão
a. Conhecer o seu uniforme e todas as insígnias; ( )
b. Saber a chamada escoteira; ( )
c. Saber fazer a saudação exploradora e o sinal de promessa; ( )
d. Saber apertar as mãos conforme a tradição dos exploradores. ( )
Décima Sexta Prova: Nós e técnicas de construção
a. Saber dar os nós direito simples, direito com alça (ou direito alceado), escota, escota com alça (ou escota
alceado), de correr, e em oito; ( )
b. Saber acender um fogo, respeitando as regras de segurança e asseio; ( )
c. Saber enrolar uma corda. ( )
Décima Sétima Prova: Missão
a. Preparar uma breve reflexão a partir de um artigo da Lei ou dos Princípios escolhidos junto com teu Chefe de
Patrulha; ( )
b. Encontrar-te 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; ( )
c. Conhecer a Cerimônia de Promessa. ( )
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