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TOMA TEU LUGAR NA PATRULHA
Tornando-te um Explorador de 2ª Classe
A partir de agora, tu és um membro de pleno direito da tua Patrulha e cada um dos outros membros
pode confiar em ti para participar inteiramente da vida cotidiana da Patrulha.
Estas poucas linhas irão ajudar-te a que te tornes um Explorador de Segunda Classe. Tudo o que diz
respeito ao espírito de um Explorador de Segunda Classe está descrito abaixo, bem como a
espiritualidade e tudo o que se refere ao movimento.
Quanto às técnicas, terás que pedir ajuda para Exploradores mais velhos que tu, que ensinarão o que
precisas conhecer nos diversos campos.
A Patrulha espera que assumas o teu lugar dentro da Fraternidade Escoteira, uma vez que aceitaste
comprometer-te com ela, a fim de aprenderes a viver sua vida de um homem cristão, com todo tipo
de dificuldades.

A História do Escoteirismo
No Manual do Explorador Noviço, leste a história dos primeiros tempos do Escoteirismo, que se
desenvolveu de forma exponencial, para a surpresa da B-P. Em 1920, uma grande reunião de todos
os Exploradores do mundo foi organizada em Londres. Cerca de 8.000 Exploradores aclamaram BP Chefe Explorador Mundial. Esta reunião de todos os Escoteiros ou Exploradores do mundo é
chamada de “Jamboree” que acontece a cada 4 anos, normalmente. Na UIGSE/FSE, nossos
Jamborees são chamados de Eurojam.
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Neste mesmo espírito, a União Internacional de Guias e Escoteiros da Europa organizou várias
Eurojams: Em 1984, em Châteauroux (Vellés), na França, com 6.000 participantes, em 1994, em
Viterbo (Itália) para 6.000 participantes, em 2003, em Żelazko (Polónia ) , com 9.000 participantes.
Na França, no início dos anos 20, o padre jesuíta Jacques Sevin, entendeu que o Escoteirismo
poderia ser um instrumento fantástico para a educação.
Ele aprofundou a ideia básica e desenvolveu o Escoteirismo criando o Escoteirismo Católico.

No final de sua vida, B-P declarou que essa foi melhor adaptação feita de seu método.
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Três palavras são encontradas no pensamento de Padre Sevin: Amor – Alegria – Confiança.
• Amor: amar o menino como ele é, para o que ele é chamado a tornar-se;
• Alegria: que é contagiosa;
• Confiança: acreditar na palavra de alguém e acreditar que o outro é capaz do melhor.
Nessas bases, o Padre Sevin irá traduzir a lei do Explorador, como a usamos hoje, bem como as
principais etapas da vida escoteira, reunidas no Cerimonial.
Padre Jacques Sevin nasceu no dia 7 de Dezembro de 1882 e morreu em 19 de Julho de 1951.
Encontra-se aberto o seu processo de beatificação e canonização.

A Patrulha espera que mantenhas o teu lugar…
Pronunciaste tua Promessa e te comprometeste a viver melhor a lei e os Princípios do Escoteirismo
dia após dia. Tua dedicação à patrulha é um meio privilegiado para atingir esse fim.
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Doa-te com todo o teu coração!
Através de tua presença nas atividades, vais mostrar o teu carinho para com a tua Patrulha e, exceto
em caso de doença, tu não vais perder nenhuma atividade. Tua ausência é uma grande desvantagem
para a tua Patrulha. Sem ti tu Patrulha é aleijada, como se o seu animal-totem tivesse perdido uma
pata.
Ao cumprir teus deveres na Patrulha vais mostrar que és ativo e não um simples seguidor dos
demais. Deves ser um ator, deves cumprir as missões que te serão confiadas pelo teu Chefe de
Patrulha, melhorar o teu conhecimento das técnicas e treinar para as Provas de Segunda Classe.
É fundamental tua participação ativa no Conselho de Patrulha e teu trabalho pessoal. Assim, tu serás
capaz de dar a tua opinião sobre os grandes projetos de tua Patrulha.

… Dentro da Fraternidade dos Exploradores…
Desde o dia de tua Promessa, és um membro da Grande Fraternidade dos Exploradores, e mais
particularmente da grande Irmandade das Guias e Escoteiros da Europa, que está presente nos
seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Hungria, Itália, Lituânia,
Letônia, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia. Fora da Europa, no Canadá e Estados Unidos. Vários
países estão começando: Albânia, Bielorrússia, Irlanda, República Checa, Eslováquia, Ucrânia, e,
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fora da Europa, México, Argentina e... Brasil.

Associações reconhecidas:
Alemanha
Katholische Pfadfinderschaft Europas (Escoteirismo Católico da Europa)
Evangelische Pfadfinderschaft Europas (Escoteirismo Evangélico da Europa)
Áustria
Katholische Pfadfinderschaft Europas (Escoteirismo Católico da Europa)
Bélgica
Guides et Scouts d'Europe - Belgique (Guias e Escoteiros da Europa - Bélgica)
Espanha
Asociación Española de Guías y Scouts de Europa (Associação Espanhola de Guias e Escoteiros da
Europa)
França
Association des Guides et Scouts d'Europe (Associação de Guias e Escoteiros da Europa)
Itália
Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (Associação Italiana de Guias e Escoteiros
da Europa Católicos)
Polônia
Stowarzyszenie Harcertwa Katolickiego Zawisza FSE (Associação de Escoteirismo Católico
Zawisza da FSE)
Portugal
Associação das Guias e Escuteiros da Europa
Romênia
Cercetasii Crestini Romani din Feteratia Scoutismu-lui European (Escoteiros Cristãos Romenos da
Federação do Escotismo Europeu)
Suíça
Schweizerische Pfadfinderschaft Europas – Scoutisme Européen Suisse – Scautismo Europeo
Svizzero (Escoteirismo Europeu Suíço)
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Associações aspirantes:
Canadá
Association Évangélique du Scoutisme au Québec (Associação Evangélica de Escoteirismo de
Quebec)
Hungria
Magyarorszagi Europai Cserkeszek (Escoteiros Europeus da Hungria)
Lituânia
Liertuvos Nacionaline Europos Scautu Asociacija (Associação Nacional Lituana do Escoteirismo
Europeu)
Associações observadoras:
Bielorrússia
Katalickija Skautki i Skauty FSE (Guias e Escoteiros Católicos FSE)
Canadá e Estados Unidos
Federation of North-American Explorers (Federação dos Exploradores Norte-americanos)
Eslováquia
Združenie Katolíckych Vodkýň a Skautov Európy na Slovensku (Associação de Guias e Escoteiros
Católicos da Europa na Eslováquia)
República Tcheca
Asociace Skautek a Skautu Evropy (Associação de Guias e Escoteiros da Europa)
Ucrânia
Кatolickije Skautsva Evropi (Escoteirismo Católico da Europa)
Associações em contato:
Albânia
Udhëhequset dhe Skautistet e Europes (Guias e Escoteiros Europeus)
Argentina
Grupo Scout San Antonio de Padua (Grupo Escoteiro Santo Antônio de Pádua)
México
Movimiento Scout Católico Mexicano (Movimento Escoteiro Católico Mexicano)
Brasil
Associação das Guias e Exploradores do Brasil
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Todos os Exploradores nestas Associações Nacionais vivem e praticam o mesmo Escoteirismo, com
a mesma lei, a mesma Promessa e o mesmo Cerimonial. Então, todos nós respondemos ao chamado
para reunião e entramos em forma (em retângulo, em círculo, em uma linha, em fila...).
Todos entram em formação com os braços ao longo do corpo, a cabeça reta, com um olhar direto.
Apenas o Chefe fala. A qualidade do Escoteirismo que é vivido na tropa, muitas vezes depende do
rigor da reunião.
Quando um evento importante nos reúne, geralmente expressamos nossa alegria com a aclamação:
“ad Mariam”. Todos respondem: “Europa!”. Em cada aclamação, todo mundo tem sua boina na mão
e levanta o braço para cima, na terceira vez, todos nós jogamos nossas boinas ao ar.

Em reuniões com nossos irmãos europeus, aclamamos “AD MARIAM”... ”EUROPA”, em pedido
pela retomada católica do continente de origem da Cristandade e da Civilização Ocidental.
Em nossas reuniões e atividades em território brasileiro a aclamação é substituída por: “AD
MARIAM... BRASIL”.

… Desde o momento em que aceitaste te comprometer…
Fizeste tua Promessa algumas semanas atrás. Este foi um grande dia do qual te lembrarás para
sempre! Optaste por viver de acordo com um certo estilo e um certo espírito que são definidos pela
lei do Explorador. As palavras de tua Promessa compõem um belo texto! Mas como aplicá-la hoje e
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todos os dias?
Pela minha honra...
Temos dito algumas palavras sobre isso na primeira parte. Mas é o teu compromisso realmente parte
de tua honra? É o teu tesouro mais precioso, assim como foi para os cavaleiros? Quando sentes que
uma atitude tua feriu tua honra, tu não sentes vergonha?
Não te arrependes? Após uma batalha perdida o rei da França Francisco I escreveu à sua mãe: “tudo
está perdido, exceto a honra.” Isto significa que, apesar do peso pesado da derrota, o essencial
estava seguro. Tu também nunca podes tolerar que algo ou alguém manche a tua honra.

... Com a graça de Deus, eu prometo...
Cristo nos disse: “sem mim, nada podeis fazer.” Tu precisas da ajuda de Deus para fazer esta
Promessa que diriges a Ele e aos teus irmãos.
Para manter essa promessa viva, precisas de Sua ajuda. Mesmo que às vezes sintas que estás
sozinho, na realidade, tu não estarás, porque com essa Promessa, que pronunciaste solenemente,
podes ter certeza de que o Senhor estará ao teu lado ao longo de toda tua vida.
... Fazer o melhor possível para servir a Deus...
O ideal Explorador, como ideal do cavaleiro, é servir, e não ser servido. E o serviço mais nobre é
servir a Deus! Assim, como Santa Joana d'Arc, podes adotar como lema: “O Senhor Deus seja
servido em primeiro lugar!”. Não há receita milagrosa para isto, apenas a oração normal todos os
dias, a frequência à Missa e aos sacramentos, ajudar ao próximo, oferecendo a tua vida em
pequenas e grandes coisas.
... A Igreja...
Servir a Igreja, sinal visível da presença de Cristo entre nós, também é servir a Deus. Para servir a
Igreja, deve-se seguir o seu ensino a sério. Servir a Igreja é também ser um missionário, quer dizer,
fazer os outros sentirem o desejo de se tornarem católicos. Farás isso pelo teu exemplo, em primeiro
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lugar, especialmente por defender a Igreja quando é atacada ou desacreditada na tua presença. A
Igreja também pode chamar-te para servi-la de uma forma mais exclusiva, tornando-te um sacerdote
ou um religioso.
…e minha pátria…
Quando nasceste, Deus teu deu um pai e uma mãe. Ele também deu-te um país, que é a terra de teus
pais. Deves a ele a língua que falas, teus hábitos, as suas paisagens, a sua cultura...
Através de tudo isso, os nossos antepassados expressaram sua fé e moldaram essa herança que tu
deves considerar e gerir de acordo com tuas aptidões. Assim como as melhores tropas são
compostas por patrulhas dinâmicas e eficientes, o Brasil precisa de cidadãos fortes, livres e
responsáveis.
... ajudar o meu próximo em todas as circunstâncias...
Deves considerar isso sob dois aspectos complementares. Primeiro: manter a experiência de tua
Promessa, isto é, aperfeiçoar os esforços que fizeste durante a preparação. E segundo: melhorar a
qualidade e variedade dos serviços que tu és capaz de fazer.
É por isso que as Provas Técnicas que são exigidas de ti são importantes. Elas vão ajudar-te a obter
as competências necessárias para este serviço de qualidade.
... Observar a Lei do Explorador...
Esta é uma missão para toda a tua vida. Portanto, não perde a coragem! Cada um de nós deve fazer
esforços todos os dias para aplicar a lei concretamente. Estes esforços regulares nos permitem
aplicá-la cada vez melhor. Para cada artigo, deves fazer esforços especiais, e assim irás melhorar
gradualmente, mas sem esmorecer o teu esforço.
Teus pontos fracos são numerosos e precisas te controlar regularmente para poder melhorar.
Dentro da tropa, a Corte de Honra (CH) é encarregada desta observação. Ela inclui o Chefe da
Tropa e os Chefes de Patrulha. É um Conselho, ou seja, um lugar onde são analisados os grandes
eventos e projetos. Cada Explorador é acompanhado nas principais etapas de sua vida escoteira
(promessa, classes...). Desobedecer a lei é coisa séria. Caso ocorra, serás solicitado para comparecer
à CH para explicar o que aconteceu contigo. De acordo com o caso, o CH irá pedir-te para fazer um
esforço especial para compensar esta falta.

... a fim de aprender a viver, como cristão, uma vida cheia de dificuldades:
Deves apresentar ao Chefe de Tropa o conteúdo acima estudado, conhecendo perfeitamente esses
novos aspectos da história do Escoteirismo e da UIGSE, bem como uma breve ciência das
associações que a compõem ou procuram nela se inspirar. Além disso, deve prestar as seguintes
provas, que vão listadas e explicadas. Quando não houver explicação de como realizá-las ou
mais detalhes sobre elas, conversa com teus chefes de Patrulha e de Tropa e pesquisa em livros
sobre seu conteúdo.
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Provas do Grupo Amarelo
Conhece a ti mesmo e ao ambiente que te cerca!

Primeira prova: Aptidão física

Tu deves ser sadio e forte o suficiente para ajudar a tua patrulha e para que isso auxilie em teu
próprio desenvolvimento moral. O espírito explorador requer um bom preparo físico. Para isso,
deves cumprir as seguintes provas diante do teu Chefe de Tropa.
a. Saltar na água (ou mergulhar) a partir de 1 metro de altura;
b. Saltar (em distância) 2 metros na areia;
c. Nadar 50 metros em estilo livre;
d. Caminhar ao longo de uma ponte-do-macaco de 5 metros de comprimento e 2 metros acima do
solo;
e. Medir teu passo;
f. Deslocar-se três quilômetro em Passo Explorador.
Passo normal
Deves conhecer teu corpo. Uma das formas é conhecer a medida do teu passo.
Para isso, marca uma distância de 100 metros e faz esse percurso três vezes, contando os passos de
cada vez. Então, soma o total dos passos e divide o resultado por três. O resultado será a média de
teus passos em 100 metros. Após, divides esse número pela média de teus passos e saberás quanto
mede o teu passo.
Exemplo: média dos passos durante os três percursos = 142 passos; 100m divididos por 142 passos
= igual a 0,70m; o teu passo mede 70cm.
Passo Explorador
Passo Explorador ou Passo Escoteiro é um método para realizar caminhadas e jornadas sem se
cansar muito, mas ao mesmo tempo elevar os batimentos cardíacos e perder calorias, ou seja, de
fazer um bom exercício, sem que, todavia, o explorador perca todo o seu fôlego. Por alternar entre
corrida e caminhada, ele é mais rápido do que uma simples caminhada, embora menos rápido do
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que uma corrida por quem é treinado. Como, sem embargo, nem todos possuem o necessário
treinamento em corrida, pode ser que simplesmente correr não seja possível: o explorador correrá,
mas, ao se cansar, para e não completa o percurso. Alternando entre corrida e caminhada,
completará e é bem possível que seja mais rápido, ou seja, que chegue antes do que alguém que
correu e, se cansando, parou no meio do caminho.
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.
Alterna-se, no caso dos principiantes, entre vinte passos caminhando e vinte correndo, e assim
sucessivamente. Patrulhas habituadas ao Passo Explorador podem alternar em sessenta passos.
Para completar a prova, deves te deslocar no Passo Explorador por três quilômetros. Deves chegar
ao fim do percurso com disposição para subir em uma árvore.

Segunda Prova: Aptidão artística
A arte é uma expressão da beleza e um símbolo poderoso da bondade de Deus. Um explorador deve
ter isto bem gravado em sua alma e para tal demonstrar um mínimo de aptidão artística mediante as
provas que seguem.
a. Reconhecer 10 músicas;
b. Escolher e ler um texto em voz alta na frente da Corte de Honra;
c. Ter conhecimento básico de música;
d. Ser capaz de fazer um desenho simples de um tema scout.

Terceira Prova: A vida de cada dia
O escoteirismo se vive no dia a dia, não só na sede, no acampamento ou na igreja. Mostra que és
digno de pertencer aos Exploradores do Brasil mediante a aprovação de teus pais e chefes pelo
cumprimento de tarefas simples.
a. Ser considerado como muito educado (visitas, atender telefone, vida comum) por teus pais e
Chefes;
b. Ser limpo e manter tuas roupas em bom estado;
c. Ajudar no trabalho de casa, o que será julgado por teus pais diante do Chefe de Tropa;
d. Saber escrever um Relatório.

Quarta Prova: Vida no campo
É no campo que se treina o verdadeiro espírito explorador. Não se pode falar em escoteirismo sem
acampamentos, barracas, vida ao ar livre.
Já estás a tempo suficiente em tua patrulha para conseguir realizar as provas que seguem.
a. Ter acampado pelo menos 10 noites, com avaliação satisfatória de teus chefes;
b. Ser capaz de fazer três tipos de fogo e conhecer as precauções necessárias a serem tomadas para
acender um fogo. Em um desses fogos, preparar uma bebida quente para o Chefe de Tropa, que a
deve julgar satisfatória.
c. Responder a um alerta de surpresa no acampamento em menos de 7 minutos (com a mochila em
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suas costas e uniformizado);
d. Armar uma barraca com o auxílio de mais dois companheiros;
e. Saber falcaçar cabos;
f. Explicar a organização de um canto de patrulha no acampamento;
g. Conhecer as funções dos membros da patrulha na sede e no campo.

NOITES EM ACAMPAMENTO
Local

Data

Assinatura do Chefe de Patrulha

Fogos
Tu necessitarás do fogo para te aquecer, te manter enxuto, sinalizar algo, cozinhar, purificar a água
pela fervura e também para te divertir. Não despreza os conselhos que se seguem, todos baseados
em velha experiência e de valor comprovado.
Não faz uma fogueira grande demais. As fogueiras pequenas exigem menos combustíveis e são
mais fáceis de controlar, além do que, o seu calor pode ser concentrado. No tempo frio, pequenas
fogueiras dispostas em círculo, em volta de um individuo, produzem efeito melhor do que uma
única grande fogueira.
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Preparação do local para o fogo
Prepara o local para a sua fogueira com cuidado. Limpa a área e remova as folhas, raminhos,
gravetos, musgo e capim seco, a fim de não estabelecer um incêndio geral na floresta. Se o chão
estiver seco, raspa tudo até chegar à terra pura. Se a fogueira tiver de ser acesa sobre terra molhada,
arma-a sobre uma plataforma de toras ou de pedras chatas.
A maior parte dos combustíveis não se inflama ao contato direto de um fósforo aceso. Para iniciar a
sua fogueira, tu precisarás de material facilmente inflamável.
Eis alguns materiais de fácil ignição: gravetos finos e bem secos, casca de árvore bem seca, folhas
de palmeira, raminhos secos, musgo solto que se encontra no chão, capim seco e ainda em pé,
pequenos pedaços de pau. Racha-os e corta lasquinhas finas e compridas.
Todo o material desta espécie que sobrar deverá ser cuidadosamente resguardado da umidade.

Um pouco de gasolina ou álcool facilitará a combustível. Não derrama gasolina ou álcool ao fogo já
iniciado, mesmo que não se veja chama alguma, já ela poderá estar oculta pela fumaça. Isso é
extremamente perigoso e poderás provocar um acidente sério, queimando-te ou aos teus
companheiros.
Para lenha, usa a madeira de árvores mortas e secas e também galhos secos. Se tiveres autorização
do dono do local onde vais acampar e não for crime ou infração, poderás cortar galhos de árvores
vivas.
É fácil quebrar e rachar madeira seca, basta bater com ela de encontro a uma rocha qualquer. Na
madeira caída no chão, como por exemplo, um tronco de árvore, poderá estar seco mesmo que a
parte de fora esteja úmida.
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Quase em toda parte é possível encontrar madeira verde que queime, especialmente quando picada
em pequenos fragmentos. Nas áreas sem árvores, poderás achar outros combustíveis naturais, como
capim seco, que poderá ser reunido em pequenos molhos, o esterco, a gordura animal e às vezes até
o carvão.
Pederneira
Este é o método eficaz de fazer fogo sem o auxílio de fósforos. Para isto, utiliza a pederneira (pedra
dura). Se não dispuseres de pederneira, vê se arranjas um fragmento de rocha bem dura, com o qual
possas produzir faíscas.
Se o fragmento quebrar-se ou até deixar riscar com demasiada facilidade quando atingido pelo aço,
joga-o fora e arranja outro pedaço. Aproxima as mãos prontas para bater na pederneira, por cima e
bem próximas à isca, que deverá estar perfeitamente seca.
Com a lâmina da faca ou um pequeno pedaço de aço, fere a pederneira em movimentos rápidos, de
cima para baixo de modo que as faíscas produzidas caiam bem ao centro da isca.

Juntando-se à isca umas poucas gotas de líquido combustível, antes de deflagrar as faíscas, a
ignição da isca será facilitada.
Uma vez acesa a isca, abana-a suavemente até surgir uma chama. Leva então a isca incendiada até o
ponto onde deverá ter princípio a fogueira, ou então vá ajuntando gravetos e pequenas iscas de
madeira seca sobre a isca até que a fogueira pegue definitivamente.
Atrito

Muitos são os métodos de produzir fogo pelo atrito (arco, ranhura ou estria, tira de couro, etc.).
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Se o método escolhido for o da ranhura, corre o pauzinho para cima e para baixo no sulco (ranhura),
acelerando o ritmo até obter fogo na isca. Todos esses métodos requerem muita prática.
Se tu conheces bem um desses métodos, não deixa de usá-lo, mas não esquece que a pederneira
(pedra dura) e o aço dar-te-ão os mesmos bons resultados com menos trabalho.
Fonte: http://www.geat.com.br/tecnicas/fogo.htm
Tipos de fogos
Fogo de Caçador

Um dos melhores para cozinhar, e o preferido dos exploradores. Escolhe dois troncos verdes de
cerca de 50 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro cada. Coloca-os lado a lado, com a abertura
mais larga virada para o vento e a mais estreita sendo usada para apoiar as panelas. Mantém o fogo
baixo. Acrescenta lenha quando for necessário. O uso de carvão também pode ser apropriado. Os
troncos verdes podem ser substituídos por grandes pedras ou tijolos adequadamente empilhados.
Fogo Estrela

Nada melhor que fazer uma roda de amigos os redor deste fogo. Ele é de longa duração, com calor
brando. Consome pouco combustível e não é necessário cortar lenha. Junte alguns troncos ou galhos
secos, disponha-os em forma de estrela de modo que todos se encontrem no centro, onde se acende
uma pequena fogueira. À medida que as pontas vão se queimando, é só empurrar os pauzinhos mais
para o centro.
Fogo Refletor
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Para as noites frias, prepara esse excelente aquecedor natural: constrói uma pequena muralha com
troncos verdes para dirigir o calor em uma só direção. Prepara a fogueira protegida na muralha.
Cuida para que o vento sopre em direção à paliçada e não à barraca. Uma rocha ou barranco
também podem funcionar como refletor. Neste caso, verifica se o local é bom para se armar uma
barraca.
Fogo de Trincheira

Este fogo consome pouca lenha, oferece menos riscos, não é incomodado pelo vento, porém não
irradia tanto calor, sendo apropriado, então, para os dias quentes. Constrói uma valeta mais rasa e
larga de um lado, e mais funda e estreita do outro, para que o vento sopre do lado mais largo para o
mais estreito. Se o chão for duro, corta as bordas bem retas de modo que apóiem as panelas ou
cruza sobre a cova alguns galhos bem verdes que possam apoiá-las. O único inconveniente deste
fogo é ficar ao nível do chão, o que deixa seu uso um pouco desconfortável.
Fonte: http://escoteiros.wikia.com/wiki/Fogueiras_escoteiras

Quinta Prova: Vida cristã
Os Exploradores do Brasil são católicos. Não apenas de nome, mas de consciência e fé viva. É
preciso demonstrar a vivência do cristianismo. As provas seguintes são um mínimo indispensável à
tua 2ª Classe.
a. Mostrar alguns exemplos de como a lei do Explorador está conectada com o Evangelho;
b. Conhecer as orações cristãs habituais e ser fiel a elas (Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve
Rainha, Credo Apostólico);
c. Confessar-te regularmente e comungar com respeito (e explicar brevemente sobre o sacramento
da Eucaristia);
d. Participar da Missa Dominical e nos dias de preceito (e explicar brevemente sobre o significado
da Missa ser um sacrifício e a obrigação de ir à Missa aos Domingos e festas de guarda);
e. Participar de um recolhimento espiritual de meio-dia, refletindo sobre a Segunda Classe.
Orações
Salve Rainha
A autoria da oração Salve Rainha (Salve Regina, em latim) é atribuída ao monge Hermano
Contracto, que a teria escrito por volta de 1050, no mosteiro de Reichenau, no Sacro Império
Romano-Germânico. Naquela época, a Europa central passava por calamidades naturais, epidemias,
miséria, fome e a ameaça contínua dos povos nómadas do Leste, que invadiam os povoados,
saqueando-os e matando.
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Frei Contracto nascera raquítico e disforme e, na idade adulta, andava e escrevia com dificuldade.
Foi nesta situação que criou esta prece, mesclando sofrimento e esperança.
Segunda a crença, quando nasceu e constataram o raquitismo e má-formação do bebê, sua mãe,
Miltreed, consagrou-o no leito a Maria, sendo ele educado na devoção a ela. E, anos mais tarde, foi
levado de liteira, por ser deficiente físico, até Reichenau, onde, com o tempo, chegou a ser mestre
dos noviços.
Quando veio a ser conhecida pelos fiéis, a Salve Rainha teve um sucesso enorme, e logo era rezada
e cantada em muitos locais. Um século mais tarde, ela foi cantada também na Catedral de Espira,
por ocasião de um encontro de personalidades importantes, entre elas, a do imperador Conrado III e
São Bernardo, conhecido como o “cantor da Virgem Maria”, ele que foi um dos primeiros a chamála de Nossa Senhora. Dizem que foi nesse dia e lugar que, ao concluir o canto da Salve Rainha,
cujas últimas palavras eram "mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre", no silêncio que se
seguiu, São Bernardo que gritou sozinho no meio da catedral: “Ó clemente, ó piedosa, ó doce e
sempre Virgem Maria.” E, a partir dessa data, estas palavras foram incorporadas à Salve Rainha
original.
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
Vida, doçura e esperança nossa, salve!
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa,
Esses Vossos olhos misericordiosos
A nós volvei,
E, depois desse desterro,
Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre.
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Virgem Maria.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Credo
O Credo dos Apóstolos (em latim: Symbolum Apostolorum ou Symbolum Apostolicum), às vezes
chamado de Símbolo dos Apóstolos, é uma profissão de fé cristã, um credo ou um símbolo. É
amplamente utilizado por muitas denominações cristãs para propósitos litúrgicos e catequéticos,
mais visivelmente pelas igrejas litúrgicas de tradição ocidental, incluindo o Rito latino da Igreja
Católica, o Rito oriental das Igrejas Ortodoxas Orientais, o luteranismo, o anglicanismo e o
presbiterianismo.
As especificações teológicas desse credo parecem ter sido originalmente formuladas como uma
refutação do gnosticismo, uma antiga heresia. Isso pode ser visto em quase toda frase. Por exemplo,
o credo afirma que o Cristo, Jesus, nasceu, sofreu e morreu na cruz. Isso parece ser uma afirmação
direta contra o ensinamento herege de que o Cristo apenas aparentou ser homem e não sofreu nem
morreu de verdade. O Credo dos Apóstolos, da mesma forma que outros credos batismais, é
admirado como um exemplo do ensinamento dos apóstolos e uma defesa do Evangelho de Cristo.
O nome do Credo origina-se antes da quinta década d.c., de que por inspiração do Espírito Santo,
após o Pentecostes, cada um dos Doze Apóstolos ditou uma parte do credo. Ele é tradicionalmente
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dividido em doze artigos.
Como o Credo foi originado nos primórdios do cristianismo, ele não abrange alguns assuntos
cristológicos definidos no Credo Niceno e em outros credos cristãos. Portanto, nada é dito
explicitamente sobre a divindade de Jesus ou do Espírito Santo. Isso o faz aceitável para muitos
arianos e unitários. Da mesma forma, ele não abrange muitas outras questões teológicas que se
tornaram objetos de disputa séculos após seu surgimento.
Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra;
E em Jesus Cristo, um só seu Filho, Nosso Senhor,
Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Virgem Maria;
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado;
Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia;
Subiu ao Céu, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
Na Santa Igreja católica, na comunhão dos Santos,
Na remissão dos pecados,
Na ressurreição da carne,
Na vida eterna.
Amém.
Missa
Sobre o sacrifício da Missa e a obrigação de assisti-la aos Domingos e dias de guarda tu encontrarás
respostas no Catecismo da Igreja Católica, no Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no
Catecismo Romano e no Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Estuda-os com afinco e mostra teu
interesse por sua fé cristã. Teu Chefe de Patrulha te auxiliará na compreensão da doutrina, lendo
contigo os textos catequéticos recomendados. Um exemplar do Catecismo da Igreja Católica ou de
outro catecismo dos listados acima estarão na biblioteca de tua patrulha ou, caso não o encontres,
em uma igreja ou até na internet. É saudável que tu compres o teu próprio exemplar. Deverás
apresentar ao Chefe de Tropa essa prova, que te será tomada a partir dos textos oficiais da Igreja.
Deves saber, de antemão, contudo, que a Missa é mais do que uma simples reunião de oração. É o
próprio sacrifício de Jesus Cristo, Nosso Senhor, oferecido de uma vez por todas na Cruz do
Calvário tornado novamente presente sobre o altar mediante a ação do sacerdote. A Missa não é
uma simples lembrança da Cruz, mas a própria Cruz. A Missa e a Cruz são um único e suficiente
sacrifício de Cristo por nós, conquistando-nos a graça para o perdão de nossos pecados.
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Provas do Grupo Verde
Inicie seu aprendizado na Técnica Escoteira. Explorando o mundo.

Sexta Prova: Técnicas de exploração
O nome de nosso movimento já diz tudo: somos EXPLORADORES DO BRASIL! Faz valer tua
condição de Explorador sendo aprovado nas seguintes provas:
a. Ser capaz de orientar-te pelo sol;
b. Ser capaz de ler um mapa e identificar 20 sinais sobre o terreno;
c. Usar um mapa a fim de guiar a tua patrulha em uma rota;
d. Participar de uma exploração de Patrulha e fazer o Relatório.
Orientação pelo sol
Para nos orientarmos pelo sol com auxílio de um relógio, no Hemisfério Sul, onde se encontra o
Brasil, o método é simples. Mantenha-se o relógio na posição horizontal, com o mostrador para
cima. A linha das 12h deve estar na direção do sol. A bissetriz do menor ângulo formado entre o
ponteiro das horas e a linha das 12h.

Para o Hemisfério Norte, é o ponteiro das horas que fica na direção do sol.

No caso do horário de verão, em que o adiantamento do horário legal em relação ao horário solar é
maior, deve-se dar o devido desconto. Há dois processos: o primeiro consiste em desviar um pouco
(alguns graus) a linha Norte-Sul para a direita; o segundo processo resume-se a "atrasar" a hora do
relógio de modo a se aproximar mais da hora solar.
No caso de o relógio ser digital, o problema resolve-se desenhando um relógio no chão, com um
ramo ou mesmo com a vara., começando-se por desenhar primeiro o ponteiro das horas, que é o que
deve ficar apontado para o sol (no Hemisfério Norte).
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Sinais topográficos

Exploração de patrulha
A exploração pode ser feita em um bivaque, ou durante um tempo para isso em acampamento de
patrulha ou de tropa. Tu deves fazer um relatório, escrevendo a que horas partiram, quando
chegaram, onde foram, de onde saíram, quem foi, o que viram, o que fizeram etc.
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Sétima Prova: Comunicação
Comunicar-se é fundamental para o ser humano. Saber usar códigos específicos é útil para as
atividades mateiras do escoteirismo. Para isso, tu deves:
a. Conhecer os Sinais de Apito e saber usá-los;
b. Enviar e receber mensagens em alfabeto Morse ou Semáforo;
c. Dar um alerta por telefone;
d. Conhecer o sistema de insígnias de chefes;
e. Apresentar, para tua Tropa, a história de tua Patrulha.
Sinais de apito
Os sinais de apito muito ajudam na comunicação em campo. Tu precisas conhecê-los para melhor
atender às ordens que eles indicam.
Para prestares essa prova, deves ter um apito e, a cada instrução do Chefe de Tropa (por exemplo,
“apite para chamar os intendentes” ou “apite para a alvorada”), dar o sinal de apito correspondente.
Após, o Chefe de Tropa apitará e deves indicar para que serve o sinal que ele deu.
→ 1 apito
Significa atenção para uma ordem que será dada em seguida. Em acampamento, estando as
patrulhas distantes sem que se possa ouvir uma ordem, corresponde a uma chamada dos intendentes
de cada Patrulha até o local onde se apitou. À noite, após as últimas atividades e com todos já em
seus cantos, serve para iniciar o silêncio.
→ 2 apitos
Trata-se da chamada de Chefes de Patrulha. Se ele estiver no local da chamada e outros estiverem
com ele, devem se afastar.
→ 3 apitos
Trata-se de uma chamada geral da Tropa ou Agrupamento. Todos devem procurar a sua patrulha
imediatamente para se formarem junto ao Chefe que apitou.
→ 5 apitos
Alvorada.
Código Morse e Semáforo
Fundamental o conhecimento dos códigos Morse e Semáforo.
O Código Morse é utilizado em telegrafia, em atividades militares, e auxilia até mesmo em
situações extremas de emergência. Pode ser utilizado grafando os sinais e, principalmente, fazendo
sons ou toques correspondentes a cada letra: sinais curtos e longos.
O Semáforo é atividade já aprendida no Ramo Lobo. Se vieste desse ramo não necessitas prestar
essa prova. Não tendo sido lobo, é a ocasião de mostrar teus conhecimentos sobre essa forma de
comunicação.
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Insígnias de Chefes
Os Chefes de Tropa e Agrupamento são membros da Companhia de Caminheiros. O caminheiro usa
distintivos e insígnias em seu fardamento: escudo da Província, listão de distrito, listão
“EXPLORADORES”, cruz de promessa na boina ou no chapelão, cruz do movimento no uniforme,
e outros referentes a seu cargo de chefia nas unidades ou no agrupamento. As insígnias próprias de
Chefia de Patrulha, de Tropa, Agrupamento e dos Comissários tu deves pesquisar, conversando com
os Exploradores mais velhos.
Para demonstrar sua eficiência no cumprimento das provas e despertar emulação nos seus colegas
de equipe e de companhia, os caminheiros enverga o caminheiro distintivos referentes às classes
que conquistou, Etapa Piloto (EP), Piloto Caminheiro/Rover Pilot (RP), e Explorador
Caminheiro/Rover Scout (RS), que vão afixados no uniforme.
Não usarão distintivos de especialidades, por humildade, mas terão os distintivos de atividades
especiais conforme a AG&E e a UIGSE outorgarem. Também poderão ter correias, insígnias, anéis
de lenço e distintivos próprios de formação de adultos.
Nas modalidades especiais, usarão os distintivos próprios delas.

Oitava Prova: Os homens e sua história
Conhece o mundo que te cerca, nossa história e a estrutura da AG&E. Cumpre as provas que
seguem:
a. Conhecer a história de tua cidade;
b. Conhecer a história de teu estado;
c. Conhecer a história de teu país;
d. Conhecer os nomes, bandeiras e capitais dos países da América do Sul;
e. Conhecer a história do descobrimento da América e do Brasil;
f. Conhecer a estrutura da AG&E;
g. Visitar outro agrupamento de exploradores da AG&E ou de qualquer movimento de escoteirismo;
h. Saber a importância da fé católica na formação cultural do Brasil;
i. Ter lido o livro “Escotismo para Rapazes” ou “Escoteirismo para Rapazes” e conversar com o
Chefe de Tropa sobre ele.
História
Deves pesquisar na internet, em livros e em enciclopédias, prestando as provas conforme orientação
do Chefe de Tropa: mediante conversa com ele, trabalho escrito ou palestra à patrulha ou à tropa.
Enfatize a importância dos valores cristãos nas provas de história, especialmente sobre o
descobrimento da América, e não caia em armadilhas criadas pelos inimigos da fé e suas “lendas
negras”.
Nomes, bandeiras e capitais dos países da América do Sul
A América do Sul é um subcontinente, ou seja, é uma grande parte de um continente com
particularidades próprias, no caso, a América.
Como o nome indica, é a parte sul ou meridional ou austral do continente americano, e em sua
maior parte foi colonizada pela Espanha e por Portugal.
31

Bandeiras

Nome

Nome oficial
(em português)

Capital

Argentina

República Argentina

Buenos Aires

Bolívia

Estado Plurinacional da Bolívia

La Paz - Sucre

Brasil

República Federativa do Brasil

Brasília

Chile

República do Chile

Santiago

Colômbia

República da Colômbia

Bogotá

Equador

República do Equador

Quito

Ilhas Falklands

Ilhas Malvinas

Porto Stanley

Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul

Grytviken

Guiana Francesa

Guiana Francesa

Caiena

Guiana

República Cooperativa da Guiana

Georgetown

Ilhas Geórgia do
Sul e Sandwich do
Sul
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Bandeiras

Nome oficial

Nome

(em português)

Capital

Paraguai

República do Paraguai

Assunção

Peru

República do Peru

Lima

Suriname

República do Suriname

Paramaribo

Uruguai

República Oriental do Uruguai

Montevidéu

Venezuela

República Bolivariana da Venezuela

Caracas

Departamento ultramarino ou dependência

Estrutura da AG&E
A estrutura da AG&E é a que segue.
Conforme a intuição de Baden Powell, baseado em princípios pedagógicos do Movimento Escoteiro
observados por todas as associações ao redor do mundo, a AG&E divide a prática do escoteirismo
em ramos adequados a cada faixa etária.
O Ramo Lobo destina-se a crianças de 8 a 12 anos, e nele pratica-se um escoteirismo próprio dessa
idade, proporcionando um desenvolvimento em todas as áreas de crescimento: saúde e
desenvolvimento físico, carácter, fé em Deus, destreza manual e sentido de entrega e partilha aos
outros. Seus membros são os lobos e as lobas, organizados em bandos que, por sua vez, juntam-se
em alcatéias (no caso das lobas, em clareiras). O Ramo Lobo é conhecido como lobismo.
O Ramo Explorador destina-se a crianças e jovens de 12 a 17 anos, praticando-se o escoteirismo
clássico, em preparação para a vida adulta, no qual o método original de Baden Powell, descrito em
“Escotismo para Rapazes”, é aplicado. Seus membros são os exploradores e as guias, recebendo
adestramento exaustivo na fé católica, no sentido do serviço e nas técnicas mateiras, e são parte das
distintas patrulhas que compõem uma tropa.
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O Ramo Caminheiro destina-se a jovens e adultos dos 17 anos em diante, no qual seus membros, os
caminheiros e as guias-maiores, organizados em uma companhia, aperfeiçoam o treinamento
explorador e treinam a liderança do serviço interno do Movimento e para bem desempenhar suas
tarefas em sociedade, à disposição da Igreja e do próximo. O Ramo Caminheiro é a plenitude do
escoteirismo e é conhecido como rota ou caminho. Os caminheiros são reunidos em uma companhia
e as guias-maiores em uma chama.
O lobismo prepara para o escoteirismo em sentido estrito, e a rota o continua.
Os ramos são organizados em unidades. Cada alcatéia, cada tropa e a única companhia do
agrupamento explorador são as unidades do mesmo. Assim, haverá em um agrupamento, tantas
unidades quantas forem as divisões de um ramo. Cada unidade terá sua própria chefia, subordinada
à chefia do agrupamento.
Os lobos e lobas juntam-se em bandos e estes em alcatéias ou clareiras. Os exploradores e guias
juntam-se em patrulhas e estas em tropas. Os caminheiros e guias-maiores juntam-se em uma única
companhia ou chama por agrupamento e em equipes permanentes e transitórias. Cada unidade tem
sua própria chefia, formada por caminheiros e guias-maiores. Reunindo-se as unidades em um
agrupamento de os ou agrupamento de guias, estes têm suas chefias também, sempre caminheiros
RS e guias-maiores RS.
A chefia da alcatéia cabe a quem for caminheiro ou guia-maior EP ou RP. O chefe principal da
alcatéia leva o nome de Aquelá. Os chefes assistentes são Baloo, Baguera e Kaá. Os chefes da
alcatéia são conhecidos pelo nome genérico de Velhos Lobos.
A chefia da tropa cabe a quem for caminheiro ou guia-maior, conforme a hierarquia do Ramo
Caminheiro. O chefe principal é simplesmente chamado Chefe de Tropa, e sempre será um
caminheiro RP ou RS, enquanto os demais são os Chefes Assistentes, podendo ser EP ou RP.
A Companhia de Caminheiros e a Chama de Guias-Maiores são chefiadas pelo Chefe de
Companhia, um caminheiro e guia-maior que tenha feito já a sua Partida Caminheira, ou seja, que
detenha a insígnia RS.
O agrupamento é a reunião das unidades para a prática do escoteirismo. Chefiado o Agrupamento
de Exploradores por um Chefe de Agrupamento, é designado sempre por um numeral par, enquanto
é chefiado o Agrupamento de Guias por uma Chefe de Agrupamento, que por sua vez designa-se
por um numeral ímpar. Os Chefes de Agrupamento são indicados pelos Comissários Distritais.
Cada agrupamento tem diferentes unidades, envolvendo os três ramos. Um agrupamento dito
completo é o que tem uma unidade de cada ramo.
O Agrupamento de Explorador filia-se à AG&E por meio do Distrito Explorador e da Província
Exploradora, e o Agrupamento de Guias mediante o Distrito Guidista e a Província Guidista.
Os chefes vêem no “Guia do Chefe Escoteiro”, de Baden Powell um manual seguro para o
desempenho de sua liderança.
Todos os chefes das unidades devem ser investidos em uma cerimônia solene descrita no
Cerimonial da UIGSE.
O agrupamento é a reunião das unidades para a prática do escoteirismo. Chefiado o Agrupamento
de Exploradores por um Chefe de Agrupamento, é designado sempre por um numeral par, enquanto
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é chefiado o Agrupamento de Guias por uma Chefe de Agrupamento, que por sua vez designa-se
por um numeral ímpar. Os Chefes de Agrupamento são indicados pelos Comissários Distritais.
Cada agrupamento tem diferentes unidades, envolvendo os três ramos. Um agrupamento dito
completo é o que tem uma unidade de cada ramo.
O Agrupamento de Exploradores filia-se à AG&E por meio do Distrito Explorador e da Província
Exploradora, e o Agrupamento de Guias mediante o Distrito Guia e a Província Guia.
Uma cidade ou uma pequena região, em princípio uma Diocese ou estrutura eclesiástica
equivalente, compreende, no escoteirismo católico, um Distrito Explorador para a vertente
masculina e um Distrito Guia para a vertente feminina, formados pelos diversos agrupamentos de
exploradores e agrupamentos de guias do local. Os distritos exploradores de uma mesma Unidade
da Federação brasileira (ou, por aprovação da instância superior, a mais de uma Unidade da
Federação) reúnem-se na Província Exploradora e na Província Guia. Por vez, as províncias
exploradoras e as províncias guias estão subordinadas à AG&E.
A instância máxima legislativa, administrativa e judicial da AG&E é a Assembléia Geral, formada
por todos os membros adultos da Associação. A Assembléia Geral será convocada de dois em dois
anos.
Entre cada reunião da Assembléia, realiza suas tarefas com plenitude de poderes a Diretoria
Executiva, eleita pela Assembléia Geral anterior, e chefiada pelo Presidente da AG&E. Seus vicepresidentes são sempre o Comissário Geral Explorador e a Comissária Geral Guia, ou, por
indicação destes, o Comissário Geral Adjunto e/ou a Comissária Geral Adjunta. Da Diretoria
Executiva fazem parte ainda o Conselheiro Religioso Nacional, e haverá um tesoureiro e seu
adjunto, e um secretário e seu adjunto.
A Diretoria Executiva dirige a Assembléia Geral, convoca a próxima, e executa suas decisões,
agindo em sua representação. A Diretoria Executiva reúne-se, nos termos dos Estatutos, sempre que
necessário.
Para a organização do Movimento, o adestramento, a organização de atividades, confecção e
aprovação de manuais e literatura própria, criar, reorganizar ou extinguir Províncias, nomear ou
exonerar Comissários Provinciais e Distritais, e zelar pela correta aplicação da pedagogia da UIGSE
e da AG&E, há duas Equipes Nacionais, uma para cada segmento, masculino ou feminino.
Fazem parte da Equipe Nacional de cada segmento, além do Comissário Geral e do Comissário
Geral Adjunto, os eventuais Comissários Gerais Assistentes, bem como os Comissários Nacionais
de cada ramo (Lobo, Explorador/Guia, e Caminheiro/Guia-Maior), e o Coordenador Nacional do
Escoteirismo/Guidismo do Mar, o Coordenador Nacional do Escoteirismo/Guidismo do Ar, o
Coordenador Nacional do Escoteirismo/Guidismo de Montanha, o Coordenador Nacional do
Escoteirismo/Guidismo Equestre, e o Coordenador Nacional do Escoteirismo/Guidismo de Selva.
Da Equipe Nacional de cada segmento será membro o Conselheiro Religioso Nacional, podendo ser
o mesmo para as duas.
O Comissário Geral Adjunto auxilia o Comissário Geral e age em sua substituição, em sua falta,
podendo ter os poderes do Comissário Geral quando delegados por ele. É sempre um em cada
Equipe Nacional. Já os Comissários Gerais Assistentes, de um a quatro em cada Equipe Nacional,
podem ou não ser nomeados. Quando existentes, ajudam o Comissário Geral, mas sem receberem
delegação de alguns poderes, ao contrário do Comissário Geral Adjunto.
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Dependente das Equipes Nacionais e a seu serviço existem as Equipes Técnicas, responsáveis por
auxiliar a Associação e seus membros em diversas áreas. Cada Equipe Técnica é liderada por um
Chefe de Equipe, que conta com membros dos dois segmentos. As Equipes Técnicas são mistas, não
havendo uma para cada segmento, mas uma e a mesma para a Associação como um todo. Os chefes
de cada Equipe Técnica são eleitos pela Assembléia Geral.
Existem as seguintes Equipes Técnicas: Comunicação (responsável pela publicação de jornais e
revistas, produção de programas em vídeo, gravações oficiais, site de internet, supervisão de blogs
locais, relações públicas e porta-voz da AG&E), Expressão e Animação (responsável pela parte de
cantos e de liturgia, veladas, vigílias e fogos de conselho nos acampamentos nacionais e por
supervisionar essa tarefa nos demais acampamentos, bem como dar pareceres quando consultada,
criar e manter grupos musicais, coros de canto gregoriano e de polifonia, eventual edição de livros
de canto), Intervenção e Ambiente (responsável por apoiar os agrupamentos, distritos e províncias
nas atividades de conservação da natureza e de promoção da saúde, bem como de organizar-se com
a Defesa Civil e ONGs na assistência e apoio durante desastres naturais e epidemias, além de, nos
acampamentos nacionais, providenciar e organizar a segurança e a atenção ao meio ambiente),
Aventura (responsável pela organização dos acampamentos nacionais – local, disposição de cada
estrutura no campo, atividades, pioneirias etc –, por aconselhar e apoiar agrupamentos, distritos e
províncias na prática da vida no campo e no desenvolvimento dos esportes, providenciar literatura
sobre esses temas, e promover torneios nacionais de modalidades esportivas dentro do Movimento),
e Apoio Logístico (responsável por providenciar equipamentos de uso comum nos acampamentos
nacionais, bem como apoiar agrupamentos, distritos e províncias em grandes encontros, shows e
qualquer outra atividade, assim como manter local apropriado para confecção, distribuição e venda
de uniformes, distintivos e materiais de escoteirismo, quer com loja própria, quer autorizando lojas
locais, quer importando ou auxiliando em como adquirir).
Na estrutura administrativa da AG&E há ainda um Comitê Fiscal, para o gerenciamento e
aprovação das contas. O Comitê Fiscal é eleito pela Assembléia Geral. Há ainda um Conselho
Nacional para cada segmento, composto por todos os Comissários Provinciais.
A chefia técnica da AG&E cabe aos Comissários Gerais de cada segmento, sendo a Assembléia
Geral e a Diretoria, chefiada pelo Presidente, responsáveis civilmente pelos arranjos burocráticos
para a condução administrativa.
A Província Exploradora é chefiada por um Comissário Provincial, ajudado pelo Comissário
Provincial Adjunto, por uma Equipe Provincial, e por um Conselho Provincial. A Equipe Provincial
é composta pelo Comissário Provincial, pelo Comissário Provincial Adjunto, pelo Conselheiro
Religioso e pelos Assistentes Provinciais de cada ramo. O Conselho Provincial é composto por
todos os Comissários Distritais da Província. O Comissário Provincial é nomeado pelo Comissário
Nacional. O mesmo em relação à Província Guia.
O Distrito Explorador é chefiado por um Comissário Distrital, ajudado por Comissário Distrital
Adjunto, por uma Equipe Distrital, pelo Conselho Distrital, e pela Companhia Inter-chefias (ou
Chama Inter-chefias, no caso do segmento feminino). A Equipe Distrital é composta pelo
Comissário Distrital, pelo Comissário Distrital Adjunto, pelo Conselheiro Religioso e pelos
Assistentes de cada ramo. O Conselho Distrital é composto por todos os Chefes de Agrupamento do
Distrito. O Companhia Inter-chefias é composta por todos os Chefes de Agrupamento de cada
agrupamento e pelos chefes e assistentes de todas as unidades de cada agrupamento. O Comissário
Distrital é nomeado pelo Comissário Geral, por proposta do Comissário Provincial. O mesmo em
relação ao Distrito Guia.
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É apenas na Assembléia Geral e no Conselho de Administração, portanto, que os segmentos
masculino e feminino se unem.

Nona Prova: Natureza
Nada mais scout do que o respeito pela natureza.
Não és mais um Aspirante. És um Explorador! Para galgar à 2ª Classe, tu deves:
a. Aplicar o 6 º artigo da Lei, respeitando a natureza: terra, árvores, culturas, animais;
b. Observar cinco árvores (relatório);
c. Conhecer o ambiente e os hábitos do animal-totem da patrulha;
d. Ser capaz de encontrar cinco constelações além do Cruzeiro do Sul;
e. Conhecer as nuvens e sinais de previsão do tempo.
Constelações, nuvens e mudança de tempo
Para encontrar as constelações, procura na internet e pede ajuda ao teu Chefe de Patrulha e ao Chefe
de Tropa.
Se tiveres como companheiro de tua Patrulha alguém com uma especialidade em astronomia, ele te
pode ser útil também.
Para te ajudar a prever o tempo e conhecer as nuvens, lê os textos a seguir e prepara a tua
apresentação ao Chefe de Tropa ou à Corte de Honra.
Na falta de instrumentos, a natureza nos oferece boas indicações para prever o tempo. Os
marinheiros e pescadores têm sempre um repertório de regras práticas, algumas em pitorescos
versos, e raras vezes erram quando lhes perguntamos o tempo que vai fazer.
Sinais de bom tempo:


Céu: azul brilhante, límpido; rosado ao pôr do sol; cinzento claro pela manhã.



Nuvens: altas, de contornos vagos, brancas, leves, transparentes, desfazendo-se.



Lua: brilhante, de contorno nítido.



Estrelas: pequenas, com poucas cintilações.



Nevoeiro: baixo pela manhã; evaporação rápida do orvalho; nevoeiro depois de mau tempo
indica o fim da tormenta.



Relâmpagos: brilhando em horizonte puro.



Ventos: sopram os ventos normais.



Arco-íris: à tarde, é sinal que a chuva vai suspender.



Fumaça: sobe rapidamente.
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Animais: as andorinhas voam alto, as cigarras cantam, rãs e sapos ficam mudos, as aranhas
trabalham nas suas teias, os besouros zumbem, os carneiros sobem os morros e se espalham,
os gatos lavam-se. Pássaros cantando durante a chuva, indica que o tempo vai suspender.

Sinais de chuva:


Céu: céu carregado, de nuvens pesadas. Ao pôr do sol: céu alaranjado pálido ou vermelho
carregado. Pela manhã: céu vermelho, montanhas escuras.



Nuvens: nuvens negras, carregadas, de formas pequenas, tocadas pelo vento, penduradas nas
alturas, aumentando de volume ou descendo (se sobem ou se dispersam, o tempo
melhorará).



Lua: lua pálida, esfumaçada, de contorno pouco nítido, rodeada por uma coroa (coroa longe,
chuva perto; coroa perto, chuva longe).



Estrelas: céu sem nuvens e estrelas obscurecidas; quando cintilam muito haverá mudança de
tempo.



Nevoeiros: nevoeiro alto e espesso, cobrindo os cumes das montanhas; vales e planícies
claras. Quando o nevoeiro se forma sob o sol, é sinal de chuva durante o dia.



Ventos: ventos anormais ou mesmo a ausência dos normais, indicam perturbação
atmosférica.



Arco-íris: arco-íris pela manhã.



Outros sinais: orvalho demorado pela manhã, umidade nas barreiras, a fumaça depois de
subir um pouco, baixa; sente-se mal estar, os calos doem.



Animais: as baratas ficam alvoroçadas; os galos cantam mais alto que o habitual; os sapos
coaxam, as andorinhas voam inquietas, rasteiras e piam; as moscas ficam dentro de casa. Os
porcos ficam inquietos, grunhindo.

Se as galinhas cantam antes do pôr do sol, chuva no dia seguinte. Antes da chuva, as galinhas
tornam-se barulhentas, os galos cantam fora de hora. Se durante a chuva elas se resguardam, é sinal
de aguaceiro, se não se incomodam, é que a chuva é contínua. Os peixes nadam próximo à
superfície. As abelhas ficam nas colmeias ou afastam-se pouco.
Fonte: http://escoteirosdearapiraca.blogspot.com.br/p/regras-praticas-para-previsao-do-na.html
Nuvens
Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido ou
ainda de ambos ao mesmo tempo (mistas), que se encontram em suspensão na atmosfera, após
terem se condensado ou liquefeito em virtude de fenômenos atmosféricos. A nuvem pode também
conter partículas de água líquida ou de gelo em maiores dimensões e partículas procedentes, por
exemplo, de vapores industriais, de fumaças ou de poeiras.
As nuvens apresentam diversas formas, que variam dependendo essencialmente da natureza,
dimensões, número e distribuição espacial das partículas que a constituem e das correntes de ventos
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atmosféricos. A forma e cor da nuvem depende da intensidade e da cor da luz que a nuvem recebe,
bem como das posições relativas ocupadas pelo observador e da fonte de luz (sol, lua, raios) em
relação à nuvem.
As nuvens são constituídas por gotículas de água condensada, oriunda da evaporação da água na
superfície do planeta, ou cristais de gelo que se formam em torno de núcleos microscópicos,
geralmente de poeira suspensa na atmosfera.
Após formadas, as nuvens podem ser transportadas pelo vento, tanto no sentido ascendente quanto
descendente. Quando a nuvem é forçada a se elevar ocorre um resfriamento e as gotículas de água
podem ser total ou parcialmente congeladas. Quando os ventos forçam a nuvem para baixo ela pode
se dissipar pela evaporação das gotículas de água.
A constituição da nuvem depende, então, de sua temperatura e altitude, podendo ser constituídas por
gotículas de água e cristais de gelo ou, exclusivamente, por cristais de gelo em suspensão no ar
úmido.
As nuvens formam-se a partir da condensação do vapor de água existente em ar úmido na
atmosfera. A condensação inicia-se quando mais moléculas de vapor de água são adicionadas ao ar
já saturado ou quando a sua temperatura diminui. É o arrefecimento de ar úmido que se eleva na
atmosfera que dá origem à formação de nuvens. A elevação do ar é um processo chave na produção
de nuvens que pode ser produzido por convecção, por convergência de ar, por elevação topográfica
ou por levantamento frontal.
Existem nuvens formadas devido ao resfriamento do ar úmido que faz com que a água se condense,
outras devido à subida e expansão do ar, quando ele sobe para níveis onde a pressão atmosférica é
progressivamente menor e se expande, consumindo energia que é absorvida do calor contido no
próprio ar, fazendo com que a temperatura diminua. Este fenômeno é conhecido por resfriamento
adiabático.
A condensação e congelamento ocorrem em torno de núcleos de condensação microscópicos, como
partículas de poeira, processos que resultam no resfriamento adiabático, seguido pela criação de
uma corrente de ar ascendente.
Uma vez formada, a nuvem poderá evoluir, crescendo ou se dissipando. A dissipação da nuvem é
resultado da evaporação das gotículas de água, que a compõem, em razão de um aumento de
temperatura em virtude da mistura do ar no qual ela está contida com outra massa de ar mais
aquecida, o que é conhecido como aquecimento adiabático, ou pela mistura com uma massa de ar
seco.
Em outras ocasiões uma nuvem pode surgir quando uma certa massa de ar é forçada a deslocar-se
para cima acompanhando o relevo do terreno. Essas nuvens,conhecidas como "nuvens de origem
orográfica", também ocorrem em virtude da condensação do vapor de água pelo resfriamento
adiabático do ar.
Quando uma porção de ar se eleva, expande-se. E essa expansão é adiabática e resulta numa perda
de energia que faz com que a sua temperatura baixe de cerca de 9,8 °C por cada quilômetro de
elevação.
Quando uma bolha de ar sobe, passa de uma altitude em que a pressão atmosférica é maior para
outra em que ela é menor. Como a pressão exterior diminui, a bolha de ar expande-se, aumentando
o seu volume. Como o ar é um bom isolante térmico podemos considerar que toda a energia
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dispendida para a expansão ("empurrando o ar ambiente à sua volta") vem das moléculas dentro da
própria bolha de ar, ou seja, que a expansão é um processo adiabático. Podemos ignorar as fugas
para o exterior e considerar que o ar se esfria apenas por descompressão: a temperatura diminui,se
reduz a pressão e vice versa. As moléculas de ar perderão alguma energia cinética e o ar arrefecerá.
A taxa de arrefecimento é aproximadamente constante: cerca de 9,8 °C/km para ar seco (não
saturado). Quando o ar desce, é comprimido e aquece também segundo a mesma taxa (9,8 °C/km).
O arrefecimento do ar traduz o fato de que a velocidade média das suas moléculas diminui,
aumentando a probabilidade de que as moléculas livres de vapor se liguem a moléculas vizinhas,
passando ao estado líquido por condensação. Isso leva à diminuição do valor máximo de vapor que
pode estar presente no ar, ou seja, provoca um aumento da sua umidade relativa. Se a temperatura
desce até ao chamado ponto de orvalho, a densidade de vapor é a máxima, igual à de saturação. A
partir desse momento qualquer arrefecimento resultará em que o vapor em excesso tenha que ser
removido por condensação, formando-se gotículas de água que podem formar nuvens.
A condensação do vapor começa a ocorrer na base da nuvem, a que, por isso, se chama «o nível de
condensação». Se a temperatura de ponto de orvalho é negativa (nesse caso, chama-se-lhe também
o ponto de geada), o vapor pode passar directamente ao estado sólido sob a forma de cristais de
gelo, por sublimação. Quando uma molécula livre se liga às vizinhas, perde energia cinética que é
libertada para o ambiente sob a forma de calor latente (cerca de 600 calorias por cada grama de
vapor de água condensada). As nuvens formam-se a partir da condensação do vapor de água
existente em ar úmido na atmosfera. A condensação inicia-se quando mais moléculas de vapor de
água são adicionadas ao ar já saturado ou quando a sua temperatura diminui.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nuvem
Tipos de nuvens:
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Cirrus: são os tipos de nuvens mais altas, indicam bom tempo com presença do vento.
Cumulus: tem base plana, dão a impressão de salpicos brancos. São sinônimos de bom
tempo.
Stratus: capa de nuvens espaçadas e muito baixas, possibilidades de fazer mau tempo.
Nimbus ou Nimbus Stratus: nuvens que trazem a chuva, são escuras e com forma de
bigorna.
Cirrus Cumulus: indicam mudança de tempo, proximidade de chuva.
Altus Stratus: capa de nuvens baixas e densas que escurecem o Sol (neblina). Não
caracterizam mudança de tempo.
Stratus Cumulus: Parecem rolos de nuvens, característica de tempo seco e claro.
Cumulus Nimbus: base escura, e com certeza provocará precipitações e trovoadas.

Fonte:
http://www.pitangui.uepg.br/proad/escoteiros/index.php/84-destaque/162-previsao-do-temponuvens

Décima Prova: Conhecimento da fé
Vives a tua fé, mas também deves conhecê-la. Não é preciso ser um teólogo para ter a exata noção
dos principais pontos ensinados pela Igreja. Veja o que tu deves saber para conquistar tua 2ª Classe:
a. Conhecer as principais linhas da vida de Jesus Cristo e contar um episódio do Evangelho;
b. Conhecer as virtudes teologais;
c. Conhecer os períodos do ano litúrgico;
d. Conhecer as partes da Missa;
e. Conhecer os Dez mandamentos, os sete sacramentos e os principais mistérios da fé católica
(Trindade, Encarnação, Paixão e Ressurreição);
f. Conhecer o que significa ser católico e saber o nome do Papa e do Bispo;
g. Conhecer o Diretório Religioso da UIGSE-FSE.
Vida de Jesus
É nos Evangelhos que conheceremos a vida do Senhor. Um explorador precisa, já comentamos, ter
o Evangelhos sempre consigo, seja um exemplar perto de si quanto a sua mensagem guardada no
coração.
Como explorador, para conquistar tua 2ª classe, deves, diante da Corte de Honra, responder
perguntas dos Chefes de Patrulha e do Chefe de Tropa e Assistentes sobre a vida de Cristo a partir
de sua leitura cotidiana dos Evangelhos. Não é preciso que acertes todas as perguntas feitas, mas
que demonstres ter um conhecimento correto de algumas parábolas, milagres determinadas cenas
clássicas, e, em linhas gerais, os grandes acontecimentos como o seu nascimento, última ceia,
prisão, julgamento, morte e ressurreição.
Em seguida, deves contar um episódio, à tua escolha, do Evangelho.
Virtudes teologais
O Catecismo da Igreja Católica te explicará sobre cada virtude. Mas para não ficares perdido, eis a
lista delas: fé, esperança e caridade. Recorre ao Catecismo e ao seu Compêndio para poderes
explicar à Corta de Honra o que elas são.
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Ano litúrgico
A depender de qual o rito utilizado (romano, bizantino, maronita, copta etc), um calendário litúrgico
diverso será usado. Se és explorador de um agrupamento ligado a uma Igreja Oriental Católica ou
que segue o rito romano em sua forma extraordinária, procura com a ajuda do teu CP estudar sobre
o calendário específico que deves seguir. Aqui apresentaremos o ano litúrgico do calendário romano
em sua forma ordinária, que é o majoritariamente seguido no Brasil.
O ano começa no Advento, mais especificamente, no I Domingo do Advento que, como todo
Domingo e Solenidade, começa na tarde do sábado imediatamente anterior. Seguem os quatro
Domingos do Advento que preparam para o Natal. Por isso, o Advento tem um certo caráter
penitencial e usa a cor roxa nos paramentos (salvo no terceiro Domingo, em que se pode usar rosa,
pois ele é um alerta no meio do tempo para nos indicar que o Senhor chegará: rosa é o roxo
penitencial misturado com o branco da alegria e solenidade). Advento significa “vinda”, pois esse
tempo litúrgico nos fala da primeira vinda do Senhor comemorada no Natal que se aproxima e
também nos recorda que um dia haverá uma segunda vinda para nos julgar.
A penitência do Advento se mistura à espera pelo Senhor que vem, com uma alegria progressiva
que aumenta na novena do Natal e suas “antífonas do Ó”. Lembramos do profeta Isaías, de São
João Batista e de São José.
Após o Advento, entramos no Tempo do Natal, com a solenidade de mesmo nome. Ele começa com
a Missa da Noite de Natal, a “Missa do Galo”, tradicionalmente à meia-noite do dia 25 de
dezembro, mas que é geralmente antecipada para a noite, por volta das 21h ou 22h do dia 24, a
véspera. No próprio dia 25 temos outras duas Missas, a da aurora e a do dia. E na tarde do dia 24,
antes da “Missa do Galo” ou Missa da Noite, pode-se celebrar, embora não seja comum no Brasil,
infelizmente, a Missa da Vigília.
O Natal é o tempo, cuja cor é o branco, em que celebramos o nascimento do Senhor. Na semana do
Natal, algumas festas ocorrem, como a dos Santos Inocentes, os primeiros mártires, ainda crianças,
que deram a vida por Jesus: vítimas de Herodes, que, não sabendo qual daquelas criancinhas de
Belém era o Salvador, mandou que matassem a todas. Durante o Tempo do Natal, lembramos a
visita dos Três Reis Magos, com a Epifania, e também temos a festa do Batismo do Senhor, após a
qual começa o Tempo Comum ou Tempo durante o Ano, cuja cor é o verde.
O Tempo Comum é aquele que não temos nada especial a comemorar. Ele nos lembra que a
santidade não se faz em meio apenas a coisas extraordinárias, mas no comum da vida, nos afazeres,
nos compromissos, no dia a dia. Também é o tempo em que mais festas, memórias e Solenidades de
santos temos.
O Tempo Comum é interrompido por volta de 40 dias antes da Páscoa com a Quaresma, tempo
penitencial por excelência, marcado por orações, jejuns e esmolas. A Quaresma começa na Quartafeira de Cinzas, e durante todo esse tempo a cor litúrgica é o roxo, salvo no quarto Domingo, em
que, como no terceiro do Advento, se pode usar rosa e é uma pequena alegria no meio da dureza das
mortificações quaresmais. Durante a Quaresma temos os primeiros dias da Semana Santa, que se
inicia no Domingo de Ramos, a recordar os últimos instantes do Senhor antes de sua morte na Cruz.
A Quaresma termina com o Tríduo Pascal, ou seja, na Missa da Ceia do Senhor, na tarde ou noite de
Quinta-feira Santa. O Tríduo é o tempo mais grave da Igreja, em que acompanhamos os passos de
Cristo rumo ao Calvário, e se prolonga pela Sexta-feira da Paixão, em que não se tem Missa (apenas
a distribuição da Comunhão), comemorando a morte de Jesus por nossos pecados, e pelo Sábado
Santo, em que nem mesmo a Comunhão há: é o dia mais alitúrgico do calendário, restando de
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liturgia apenas o Ofício, confissões e batismos em casos extremos.
O grande acontecimento do ano litúrgico é a Páscoa, a festa das festas, a solenidade das
solenidades, que se inicia pela Solene Vigília Pascal, uma Missa com muitas leituras e orações e
várias cerimônias como a bênção do fogo novo, a procissão do Círio Pascal, a ladainha dos santos, a
renovação das promessas do Batismo, a bênção da água lustral. Essa Vigília é tecnicamente já
Domingo, mas pode começar na noite de sábado, em que, liturgicamente, é o dia seguinte. Mas no
Domingo de manhã e à noite há também uma Missa própria.
A Páscoa se estende, com a cor branca ou dourada, por mais uma semana, a Oitava da Páscoa, cujos
dias todos são considerados solenidades. Essa Oitava termina com o II Domingo da Páscoa ou
Domingo da Misericórdia – nome instituído pelo Papa São João Paulo II em honra de Jesus
Misericordioso conforme a aparição a Santa Faustina. Por mais algumas semanas, o Tempo Pascal
continua, terminando com a Ascensão e com Pentecostes.
Após, retoma-se o Tempo Comum, cujo último Domingo é o de Cristo Rei. Na tarde de sábado da
semana após Cristo Rei, encerra-se o Tempo Comum e se inicia um novo ano litúrgico com as I
Vésperas do I Domingo do Advento.
Em todo o ano, em todos os tempos, ocorrem Solenidades, festas e memórias do Senhor, da Virgem
e dos santos, com cores litúrgicas próprias, textos e orações específicas. Tu podes pegar o Missal
Romano da tua paróquia ou procurar na internet mais dados sobre o ano litúrgico, os tempos e as
festas.

As partes da Missa
Novamente, falamos da Missa conforme o rito romano na forma ordinária, majoritariamente
praticado no Brasil. Se pertences a um agrupamento ligado a uma Igreja Oriental Católica ou que
segue o rito romano em sua forma extraordinária, procura com a ajuda do teu CP estudar sobre o
calendário específico que deves seguir.
As duas grandes partes da Missa são a Liturgia da Palavra, preparada pelos Ritos Iniciais, e a
Liturgia Eucarística, encerrada com os Ritos Finais.
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Nos Ritos Iniciais temos a Entrada ou Intróito, que pode ser acompanhada de um canto ou da
recitação da antífona prevista, e depois uma monição introdutória do sacerdote, o Ato Penitencial,
cujo texto não pode ser alterado e deve usar uma das três fórmulas do Missal. Após o Ato
Penitencial, segue-se a absolvição e o Kyrie (“Senhor, tende piedade de nós”), caso não tenha sido
usada uma fórmula com ele no Ato Penitencial. Enfim, o Glória, quando previsto, e que, se for
cantado, deve seguir a letra do Missal e não outra, e a Oração do Dia ou Coleta, que muda conforme
a Missa que se reza.
A Liturgia da Palavra consiste em leituras, salmos e antífonas que mudam conforme a Missa que se
reza e uma homilia recomendada após a leitura do Evangelho. Também nela se rezam as preces,
quando previstas, e o Credo, igualmente quando previsto.

A Liturgia Eucarística começa com o Ofertório, que pode ser acompanhado de um canto ou em
silêncio em que acompanhamos as orações do sacerdote e as respondemos. No Ofertório temos
várias cerimônias feitas pelo padre, como a oferenda do pão e do vinho, a apresentação dos dons, o
lavabo etc. Depois, a Oração sobre as Oferendas, antigamente chamada de Secreta. Enfim, o centro
da Missa: a Oração Eucarística, com o Prefácio (que muda conforme a Missa), o Sanctus (“Santo,
Santo, Santo”), que, se for cantado, deve seguir a letra do Missal e não outra, e a Consagração, ou
seja, o próprio sacrifício, a Missa em si, a transubstanciação do pão e do vinho oferecidos no
Ofertório em verdadeiros Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, que, por isso, torna presente sobre o altar da igreja o seu sacrifício único, suficiente e
irrepetível feito na Cruz. Também na Oração Eucarística temos intercessões por várias intenções,
pelos defuntos, pelos fiéis, pelo Papa e pelos Bispos, terminando com o oferecimento do Corpo e do
Sangue do Senhor ao Pai. Após, rezamos o Pai Nosso, escutamos a Oração pela Paz, e rezamos o
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Cordeiro de Deus. A Liturgia Eucarística termina com a Comunhão e um tempo de ação de graças,
acompanhado de silêncio e, caso seja costume e oportuno, de orações e cantos meditativos.
Nos Ritos Finais temos a Oração depois da Comunhão, breves avisos, a Bênção e o envio. A Missa
termina com o padre reverenciando o altar e o sacrário, e só então saímos de nossos bancos.
Percebemos, com isso, que a Missa tem uma série de cerimônias fixas, que não mudam, e uma outra
de cerimônias que mudam conforme a Missa que se reza, ou seja, variáveis. As partes fixas são o
Ordinário da Missa, e a partes variáveis são o Próprio da Missa, pois cada Missa tem seu Próprio,
seu conjunto de orações e leituras que variam.
Mandamentos, sacramentos e mistérios da fé católica
Deves citar de cor os Dez Mandamentos e estar preparado para responder a mandamento
corresponde tal número, se perguntado pela Corte de Honra.

Ao mesmo tempo, após pesquisar no Catecismo, com a ajuda do Chefe de Patrulha, deves estar apto
a discorrer brevemente sobre cada um deles e quando Deus os revelou.
1º - Amar a Deus sobre todas as coisas.
2º - Não invocar o Santo Nome de Deus em vão.
3º - Guardar domingos e festas.
4º - Honrar pai e mãe.
5º - Não matar.
6º - Não pecar contra a castidade.
7º - Não furtar.
8º - Não levantar falsos testemunhos.
9º - Não cobiçar a mulher do próximo.
10º- Não cobiçar as coisas alheias.
Os sacramentos são os sinais visíveis da graça invisível, que realizam o que significam. A graça foi
conquistada por Jesus na Cruz, mas essa graça nos chega, ordinariamente, mediante os sacramentos.
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Os sacramentos não nos salvam como concorrentes ou substitutos da graça ou como alternativas a
ela. Não: é a graça que nos salva pelos sacramentos. Os sacramentos nos salvem porque eles são
canais da graça salvífica e santificante. Cada sacramento, além de nos dar uma graça específica,
como a Confissão que nos perdoa os pecados confessados, ou a Crisma que nos fortalece, ou o
Batismo que nos torna filhos de Deus, nos dá também a graça santificante ou a aumenta em nós,
fazendo com sejamos cada vez mais amigos do Senhor.
Os sacramentos foram instituídos por Jesus e são sete: Batismo, Crisma ou Confirmação, Eucaristia,
Reconciliação ou Confissão, Matrimônio ou Casamento, Ordem e Unção dos Enfermos ou Extrema
Unção.
Nos catecismos já recomendados encontrarás tudo sobre esses sacramentos e deverás demonstrar
teu conhecimento sobre eles à Corte de Honra conforme o Chefe de Tropa determinar: mediante
sabatina, monografia ou uma pequena palestra.
Os mistérios da fé que deves conhecer para alcançar a 2ª classe são Trindade, Encarnação, Paixão e
Ressurreição, e também é em um dos catecismos recomendados que terás o conteúdo para vencer
essa etapa diante da Corte de Honra.
Ser católico
Ser católico é ser membro da Igreja fundada por Jesus Cristo na Cruz em Sua Morte, e essa Igreja é
una, santa, católica e apostólica. Foste batizado, e é pelo Batismo que te tornaste membro dessa
Igreja, fora da qual não há salvação. Essa Igreja é o Corpo de Cristo, do qual Ele é a Cabeça. Todos
os que se salvam, ainda que não saibam, se salvam pela Igreja e são membros da Igreja, ainda que
sejam, por vezes, membros invisíveis dela, pertencentes a ela porque são invencivelmente
ignorantes, mas observam a lei natural e crêem em um Deus remunerador.
Todavia, o ordinário é que nos salvemos na Igreja sabendo o que ela é e aderindo ao que ela ensina
com fé divina e católica.
Não basta ser batizado: é preciso honrar esse Batismo, correspondendo à graça de Deus pelo
empenho, ajudado pela mesma graça, na busca da santidade, de fazer a vontade do Senhor, cumprir
os mandamentos, ter fé, esperança e caridade. A graça é que nos salva mediante a fé. Todavia, a fé
sem obras é morta, e essas obras nos ajudam na salvação além de nos aumentar o mérito que, unido
ao mérito de Cristo, nos abrem o céu conquistado pela Cruz, fonte da graça.
Nossa Igreja, aliás, Igreja de Cristo, é una na doutrina e no governo. Todos devem crer na mesma
doutrina de Cristo ensinada pela Igreja, e somos todos governados por Bispos que estão em
comunhão uns com os outros e submissos ao Bispo de Roma, o Sucessor de São Pedro e Vigário de
Cristo na terra, o Papa. O Papa é Sucessor de São Pedro porque ele foi o primeiro Bispo de Roma, e
a Pedro que Cristo deu o principado entre os Apóstolos, as chaves do Reino e a primazia de governo
na Igreja. É Vigário de Cristo porque vigário significa substituto: ele é o representante visível de
Cristo no governo e no ensino de Sua Igreja, da Igreja que é Seu Corpo, da Igreja da qual Ele é a
Cabeça.
O nome do meu Bispo é _____________________________________________________
E a minha diocese é _________________________________________________________
O nome do Papa gloriosamente reinante é _______________________________________
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Por estar unida ao Papa, Bispo de Roma, dizemos que a Igreja, una, santa, católica e apostólica, é
também romana.
A Igreja é santa: santa em seu Fundador divino, Jesus Cristo; santa em seus sacramentos que nos
dão a graça; santa em sua doutrina, ensinada pelo Cristo; santa porque nos faz santos pela graça;
santa porque é Corpo de Cristo e Esposa de Cristo; e, enfim, santa por vários de seus membros,
como a Mãe do Senhor, a Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e milhões de santos
canonizados ou não.
A Igreja é católica, ou seja, universal, abrangendo todo mundo. Não há exclusão de raça, de cor, de
sexo, de condição social: todos, judeus e gentios, são chamados à salvação e à entrada na Igreja. Ela
é destinada a todo o universo! E por isso respeita e purifica todas as culturas.
Enfim, a Igreja é apostólica porque se baseia, além da Sagrada Escritura – a Bíblia –, na Tradição
Apostólica, ensino oral que chega dos Apóstolos e que é fonte da Revelação, e também porque é
governada por Bispos que se ligam aos Apóstolos (a chamada Sucessão Apostólica: um dos
Apóstolos sagrou um Bispo, que sagrou outro Bispo, que sagrou outro Bispo até chegar em nossos
Bispos atuais; o Bispo da tua diocese é um sucessor de um dos Apóstolos).
Diretório Religioso da UIGSE-FSE
O Diretório Religioso da UIGSE-FSE tu encontras na biblioteca do teu agrupamento. Pede
permissão teu Chefe de Patrulha e ao teu Chefe de Tropa para consultar esse rico material.
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Provas do Grupo Vermelho
Preparando-se para assumir compromissos

Décima Primeira Prova: Serviço
Servir é um dos lemas do cristão! Demonstra ser capaz do serviço!
a. Ter noções de assepsia;
b. Ser capaz de colocar alguém em posição lateral de segurança;
c. Ter noções sobre macas;
d. Manter os números de telefone de emergência;
e. Fazer curativos simples, com um lenço;
f. Ser capaz de jogar uma bóia salva-vidas a menos de 2 metros de distância de um objetivo situado
a 10 metros;
g. Organizar uma caixa de primeiros socorros para uma atividade em campo da Patrulha ou Tropa;
h. Conhecer os cuidados de primeiros socorros nos casos de picadas de insetos e cobras, desmaios,
queimaduras e ferimentos leves; compreender a importância de reconhecer e tratar rapidamente uma
parada cardiorrespiratória sabendo aplicar corretamente as técnicas de reanimação cardiopulmonar
(RCP)
i. Saber aplicar ataduras e tipóias;
j. Saber usar com segurança o lampião e o fogareiro.

Assepsia
Assepsia é o conjunto de práticas que visam a impedir a introdução de micróbios no organismo,
para preservar a nossa saúda. Trata-se de um processo com o fim de evitar a propagação de germes
que ocasionam infecções e outras doenças.
A assepsia é a ausência de matérias sépticas, ou seja de germes e bactérias infecciosas ou
patogênicas, por exemplo, por conta da adoção de um conjunto de medidas que impedem a entrada
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e a proliferação dos agentes contaminadores. Por sua vez, existe o conceito de antissepsia, que
consiste na desinfecção de um local ou organismo que já foi infectado, o que se dá mediante o uso
de produtos (sabonetes antibacterianos, por exemplo) que reduzem ou eliminam os microrganismos
infecciosos.
Para impedir que um microorganismo entre em nosso corpo ou reduzir sua ação ou ainda eliminálo, devemos adotar práticas de assepsia e de antissepsia, ou seja, de higiene, como:










Tomar banho diariamente.
Lavar as mãos sempre que se chega da rua em casa, antes das refeições, depois de fazer as
necessidades fisiológicas, e antes de ter contato com alimentos.
Escovar os dentes com creme dental com flúor pela manhã, à noite e depois das refeições.
Beber água filtrada, fervida ou mineral.
Usar desinfetantes na limpeza de alguns locais em casa.
Lavar bem panelas, louças e talheres após a comida.
Usar luvas de látex ao tratar de ferimentos.
Arejar e expor ao sol os quartos da casa (e as barracas e roupas em acampamento).
Manter fechados os sacos de lixo.

Em acampamentos, a limpeza dos locais deve ser exercitada também, cavando-se fossas para ir aos
pés, procurar ter água potável por perto etc.
Caso seja duvidosa a potabilidade da água, é preciso fervê-la, fato verificável quando as bolhas
levantam do fundo da panela, e/ou filtrá-la (fazer ambos os processos é ainda melhor, pois a água
fervida pode ainda apresentar terra e partículas maiores, não restando cristalina, e a água filtrada
ainda pode conter uns poucos microorganismos). Há diversos métodos de filtragem de água e até
mesmo filtros portáteis que a tua patrulha pode adquirir para levar ao campo. Igualmente, existem
pastilhas de cloro especialmente criadas para tornar potável a água de origem duvidosa ou
desconhecida e poderá a tua patrulhar comprar algumas delas para o acampamento ou outra
atividade em campo. Um filtro pode ser construído por ti e por tua patrulha para auxiliar nesse
processo:
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Pega uma garrafa PET e corta a parte de cima. Coloca uma pequena camada de algodão (pode ser
uma camisa ou lenço feita com esse tecido, desde que limpos e brancos para que corantes e sujeira
não interfiram no processo), depois cascalho grosso e cascalho fino, nessa ordem, e, enfim, areia e
carvão. Por fim, uma tela ou uma gaze.
Na falta de uma garrafa PET, podes usar um cone feito com casca de árvore. Não havendo o
algodão ou a tela ou gaze (o que é difícil não haver se tiveres uma caixa de primeiros socorros),
usarás apenas o cascalho, a areia e o carvão (fácil de fazer se tiveres como acender uma fogueira
por perto).
O melhor método é primeiro ferver a água e depois de deixar que ela esfrie passar a água fervida
por esse filtro (de garrafa ou de casca de árvore). Aliás, é interessante passar a água diversas vezes
pelo filtro.
Lembra-te de que a água encontrada em uma nascente que se sabe venha direto dela é, regra geral,
potável. Já as águas de um rio ou arroio podem estar contaminadas (por qualquer causa, como um
animal morto logo acima).
Posição lateral de segurança
A posição lateral de segurança é aquela em que se coloca uma vítima inconsciente (na ausência de
suspeita de traumatismo) de modo a impedir a obstrução da via aérea por queda da língua e/ou a
aspiração de vômito, conforme a figura:

Macas
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Macas servem para transporte deitado de um ferido ou doente, consciente ou inconsciente. É preciso
duas pessoas, exceto se a maca estiver sobre um suporte com rodas. Cuidado com o transportado
deve ser aliado à rapidez do transporte para o seu pronto atendimento. O transporte do paciente
deve ser feito com muito cuidado. A movimentação mal feita pode provocar lesões, às vezes
irreversíveis. A observação do estado geral do paciente durante o transporte deve ser constante.
Na falta de uma maca, como em campo, o explorador deve saber improvisar.
Pega dois bastões scouts ou duas bandeirolas, ou, em sua falta duas varas compridas ou mesmo dois
galhos de árvore que sejam resistentes. Enfia neles as mangas de duas camisas bem resistentes,
como a gandola do teu uniforme, e as abotoe. Se houver um cobertor disponível, podes enrolá-lo
várias vezes entorno dessa maca improvisada. Se fores transportar por local acidentado e houver
temor de queda do transportado na maca, poderás utilizar cabos para amarrá-lo com os devidos nós
que já aprendeste.
Para fazer pequenos curativos
Lava o local afetado com água LIMPA, sabão LIMPO e mãos LIMPAS.
Se o corte formou um coágulo (a famosa "casquinha") antes de conseguir limpá-lo, remove tudo
com uma gaze embebida em água oxigenada (10 vol). Evita o uso de algodão, que deixa fiapos na
ferida.
Aplica um antisséptico. Mertiolate, Iodopovidona (vermelho), sprays anti-sépticos, pomada de
Sulfato de Neomicina (tal como Nebacetin), entre outros.
Cobre com uma compressa de gaze ou band-aid. Se a pequena ferida for rasa e estiver seca e não
haver risco de ficar suja é melhor deixar ao ar livre. Se for ficar suja, então deixa aberta só durante a
noite.
Fixa a compressa de gaze com esparadrapo ou fita crepe.
Refaz todos os passos anteriores ao menos uma vez por dia.
Fonte: http://www.carajas.org/wiki/index.php?title=Pequenos_Curativos

Primeiros socorros
Uma das coisas mais importantes é saber organizar uma caixa de primeiros socorros e conhecer os
cuidados básicos em caso de acidentes. A vida no campo é bela, mas pode apresentar perigos.
Lembra-te: Sempre Alerta!






Manter-se calmo.
Conversar com o ferido, tranquilizando-o.
Desapertar cintos e roupas.
Proporcionar conforto físico ao ferido, na medida do possível.
Se o ferimento for grande ou houver fratura ou suspeita, não remover o ferido de local,
exceto se o perigo a que ele estiver exposto for maior do que o dano eventualmente
ocasionado com a remoção, como uma indundação, um desabamento, o trânsito muito
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pesado, um incêndio.
Na caixa de primeiros socorros uma cruz vermelha bem visível deve constar, para rápido
reconhecimento e utilização. Não a use chaveada também.
Uma pequena caixa de primeiros socorros individual deverá ser mantida em casa, e poderás levar
um pequeno estojo nas atividades em campo, além, é claro, da caixa da patrulha e de uma eventual
mais complexo e maior para a tropa. A da patrulha, todavia, será a mais requisitada.
Uma caixa de primeiros socorros da patrulha deve contar com os seguintes itens:

Tesoura
Cortador de unhas
Termômetro
Pinça (para espinhos)
Canivete
Agulha (para espinhos)
Algodão (para limpeza de ferimentos)
Amônia (para diminuir dores em picadas)
Sabonete antibacteriano (para lavar o local e as mãos antes dos curativos)
Luvas de látex (para fazer curativos em outras pessoas)
Água Oxigenada 10 vol. (para limpeza de cortes)
Merthiolate (para desinfetar pequenos cortes)
Esparadrapo (para fazer curativos)
Compressas de Gase esterilizadas (para cobrir ferimentos)
Bandagem adesiva
Atadura de gaze (para imobilizar)
Antiinflamatório em spray
Protetor solar (mínimo FPS 15)
Loção pós solar (para aliviar a dor das queimaduras de sol)
Picrato de Butezin (para queimaduras)
Repelente de insetos
Pomada para assaduras
Sal de Frutas (indisposição alimentar)
Remédios específicos, recomendados pelo médico
Soro fisiológico (para limpeza)
Aspirina, Dipirona e Paracetamol (para dor de cabeça)
Comprimidos para alergia
Creme para picada de insetos
Remédio para cólicas
Lista de telefones: membros da patrulha, hospitais da região, chefes da Tropa e Agrupamento,
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bombeiros e polícia

Os primeiros socorros para picada de cobra são importantes porque podem salvar a vida da vítima.
Mas é importante saber diferenciar se a picada foi feita por uma cobra venenosa ou não venenosa.
É importante manter o membro que foi picado pela cobra sempre parado porque quanto mais se
movimentar, mais o veneno irá se espalhar pelo corpo. O indivíduo que foi picado no pé não deve
caminhar nem um passo e deve ser carregado numa maca.
Além disso, é indispensável procurar imediatamente ajuda médica, descrevendo as características
da cobra, para que seja administrado o soro antiofídico correto.
O que fazer em caso de picada de cobra venenosa
A picada de cobra venenosa deixa apenas 1 ou 2 "furinhos" na pele. O que se deve fazer em caso de
picada de cobra venenosa é:




Aplicar gelo na região da ferida, para diminuir a circulação sanguínea e que o veneno se
espalhe.
Amarrar um pedaço de tecido alguns centímetros acima do local da picada de cobra. Não se
deve amarrar muito apertado porque pode causar maiores complicações, e se já passou mais
de meia hora da picada da cobra, não amarre, porque isto pode fazer mais mal do que bem.
O ideal é levar o indivíduo numa maca o mais rápido possível ao médico para que receba o
tratamento adequado.

O que fazer em caso de picada de cobra não venenosa
A picada da cobra não venenosa geralmente deixa duas fileiras de pontinhos na pele, que são as
marcas dos dentes da cobra. O que se deve fazer em caso de picada de cobra que não é venenosa é:





Lavar bem o local da picada de cobra, do centro para fora;
Colocar uma pomada antisséptica na ferida;
Fazer um curativo com uma gaze apertada;
Levar a vítima o mais rápido possível ao médico.

Fonte: http://www.tuasaude.com/primeiros-socorros-em-caso-de-picada-de-cobra/
Picadas de insetos
Aplica amônia com um algodão sobre o local da picada. Isso ajuda muito a diminuir a dor. Gelo e
analgésicos como o paracetamol, a dipirona ou o ibuprofeno ajudam a diminuir dores e inflamações.
Loção de calamina alivia a dor também. Se houver suspeita de alergia, tomar um anti-histamínico.
Se houver ferrão, como em picadas de abelha, poderás usar uma pinça para removê-lo caso a ponta
apareça fora da pela. Caso contrário, leva o ferido ao pronto atendimento médico. O mesmo no caso
de haver várias picadas.
Queimaduras
Denomina-se queimadura toda e qualquer lesão ocasionada no organismo humano pela ação curta
ou prolongada de temperaturas extremas sobre o corpo humano.
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As queimaduras podem ser superficiais ou profundas. É possível dividi-las em diferentes tipos, de
acordo com a gravidade.
A gravidade de uma queimadura não se mede somente pelo grau de lesão, mas também pela
extensão da área atingida. São consideradas grandes queimaduras aquelas que atingem mais de 15%
do corpo, no caso de adultos. Para crianças de até 10 anos, são considerados grandes queimaduras
aquelas que atingem mais de 10% do corpo.
→ Queimadura de 1º grau
É a queimadura mais comum, geralmente deixa a pele avermelhada e provoca ardor e ressecamento
da pele. A queimadura de 1º grau nem sempre é grave, porém se ela atingir mais da metade do
corpo, pode vir a tornar-se muito grave.
Caso a queimadura de 1º grau não for muito extensa, o socorrista pode tomar algumas medidas:
Oferecer água, para hidratar a vítima. Em seguida tentar aliviar a dor, deixando a parte queimada
em água corrente fria (chuveiro, torneira) ou aplicando compressas de água fria.
→ Queimadura de 2º grau
As queimaduras de 2º grau são aquelas que atingem as camadas um pouco mais profundas da pele.
Caracterizam-se geralmente pela formação de bolhas e desprendimento das camadas da pele,
provocando dor e ardência local.
Estas queimaduras são mais graves que as de 1º grau porque a perda de água que elas podem
provocar eventualmente levam à desidratação.
Nesses casos, deves dar líquidos por via oral, aplicar compressas frias no local e providenciar
assistência médica imediatamente.
→ Queimadura de 3º grau
As queimaduras de 3º grau são aquelas em que todas as camadas da pele são atingidas, podendo
ainda alcançar os músculos e os ossos, provocando feridas profundas e dores muito fortes.
As queimaduras de 3º grau são as mais graves e representam sérios riscos para a vítima, sobretudo
55

se atingirem grande extensão do corpo.
Para tratar desses tipos de queimaduras, mantém a vítima deitada. Lava bem as mãos antes de tratar
das queimaduras, para não provocar infecções.
Em seguida corta todas as roupas que estão perto das regiões queimadas. Não desloca ou retira a
roupa que ficou sobre as queimaduras, para não aumentar as feridas.
Cobre as feridas com gaze ou com um pano limpo, sem apertar, umedecendo continuamente.
Não usa outro tipo de material, porque pode grudar e piorar ainda mais o estado da vítima.
Nunca fura as bolhas nem toca na parte queimada. Isto poderá causar uma infecção e piorar o estado
da vítima. Caso a vítima estiver consciente, dá bastante água (de preferência com sal) e providencia
ajuda médica.

Fonte: http://www.ventosdoleste.com.br/aprenda/ps_queimaduras.php
Inconsciência ou desmaio e parada cardiorrespiratória
Um desmaio pode ser causado por vários fatores. Pode ocorrer após um grave acidente, no caso de
insolação ou pelo fato da pessoa ter ficado muito tempo de pé. Em todos os casos, devemos manter
a vítima deitada e tentar acordá-la, apertando levemente seus ombros e chamando-a pelo nome. Dar
amônia para cheirar poderá ajudar. Colocar os pés mais altos que a cabeça facilitando a ida de
sangue para cima também. Todavia, se a causa for insolação, é a cabeça que deve ficar mais alta, e
poderás verificar essa causa pelo rosto vermelho.
→ Parada respiratória
Para verificarmos se uma pessoa está em parada respiratória devemos:
1) Manter a vítima deitada;
2) Com uma de nossas mãos apoiada sobre a testa da vítima e a outra em seu queixo, devemos
levemente elevar o queixo e inclinar a cabeça dela para trás;
3) Devemos então aproximar nossa face da boca e do nariz da vítima e ouvir e sentir a respiração
dela, e também devemos observar os movimentos auxiliares do peito e da barriga.
→ Se a vítima não está respirando:
1) Manter a cabeça da vítima para trás, evitando assim que a língua esteja trancando a passagem do
ar;
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2) Fechar o nariz dela com nossos dedos e colocar nossa boca com a dela;
3) Devemos então dar um sopro a cada cinco segundos se for um adulto (1-5s), um sopro a cada
quatro segundos (1-4s), se for uma criança e 1 sopro bem suave a cada três segundos (1-3s), se for
um bebê. Neste momento é que se faz necessário o uso de uma máscara facial, própria para
Recuperação Cárdio Pulmonar (RPC).
→ Parada cardíaca
Para verificarmos se uma pessoa está em parada cardíaca devemos:
1) Com a ponta dos dedos anular e indicador de uma de nossas mãos devemos tocar do lado do
ponto de cartilagem, conhecido como “pomo-de-adão”, que existe bem ao centro do pescoço da
vítima. Se o coração da pessoa estiver batendo, podemos sentir um leve movimento da artéria
denominada carótida, ao qual chamamos de “pulso”;
2) Podemos ainda, se for necessário, colocar o nosso ouvido sobre o peito da vítima e escutar,
diretamente, as batidas do coração.
Se o coração não estiver batendo:
1) Procede como na parada respiratória, só que desta vez irás soprar, inicialmente, sempre duas
vezes;
2) Logo após, coloca dois dedos de uma de tuas mãos após o término do “apêndice xifóide” (final
do osso esterno do peito) em direção à cabeça da vítima. Sem retirar os dedos, coloca a outra mão
ao lado dos dedos, cuidando para que o início da palma da tua mão fique sobre o osso esterno.
Coloca agora a tua outra mão sobre esta e inicia a compressão do tórax. Se estiveres sozinho, deves
soprar duas vezes e comprimir quinze vezes (2x15). Se outra pessoa estiver te ajudando, a
seqüência é um sopro para cada cinco compressões (1x5).
→ Importante:
a) Os procedimentos de recuperação da parada cardíaca devem ser feitos com a vítima sobre
superfície dura;
b) Se a vítima for criança, deves fazer compressões com a penas a palma da mão e se for bebê com
a ponta de dois dedos;
c) Nunca treina estes procedimentos de 1º socorros em pessoas saudáveis. Existem bonecos
próprios para esse treinamento;
d) Se precisaste realizar a recuperação cárdio-pulmonar em alguém, só para quando chegar alguém
mais habilitado que tu, como um Chefe, um médico ou equipe do corpo de bombeiros.
Fonte: http://www.arnofriedrich.org.br/crbst_65.html
Ataduras e tipóias
As ataduras e tipóias servem para proteger um ferimento ou imobilizar o local machucado. Vê
seguir alguns exemplos de como o teu lenço explorador pode servir como atadura ou tipóia:
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As ataduras feitas com faixas, entretanto, são mais eficientes que o lenço:
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O lampião e o fogareiro
Os exploradores usam tradicionalmente um lampião a gás, que é o preferido pela facilidade de uso,
manuseabilidade e limpeza e por apresentar menor risco de acidente.
Para conquistar a tua 2ª classe, deves saber usar o lampião com segurança, observando as regras a
seguir.
Antes de partir para o acampamento, a patrulha deve verificar se a “camisinha” está em bom estado
e se há “camisinha” reservas. Não havendo, é bom adquirir.
O bujão de gás deve ter gás. Novamente, é aconselhável comprar e levar um bujão reserva ao
campo. Verifiquem também o estado do filtro e do vidro, e levem reserva.
Os anéis de borracha de vedação devem estar em bom estado; do contrário, devem ser trocados.
Já no campo, quando for usar o lampião, o explorador responsável deve sempre colocá-lo em um
local plano e firme ou, caso ele seja pendurado, em local que suporte o seu peso, como uma
pioneiria bem feita, um galho mais grosso de árvore, um cabo que não o faça deslizar.
Evidentemente, não o coloque, aceso ou apagado, sob chuva ou orvalho, tampouco dentro de uma
barraca. No caso da barraca, aceso pode queimar, e apagado pode desprender gás. Com a água pode
estragar.
Cuidados devem ser tomados, também, para evitar queimaduras, caso ele esteja aceso ou se foi
recentemente apagado.
A maneira de acender um lampião varia de acordo com o tipo, mas sempre deves tomar as seguintes
precauções:





Que o lampião esteja firme, sem risco de tombar
Que não haja nada de inflamável por perto (álcool, querosene, gasolina, plástico etc.)
Que haja combustível, que a "camisinha" ou mecha esteja em perfeito estado
Que o lampião esteja bem fixado ao bujão de combustível

Se a “camisinha” estiver em perfeito estado, abre um pouquinho a torneira de gás e aproxima a
chama do fósforo (pela abertura existente) da "camisa" sem tocá-la.
O lampião está aceso. Aumenta o fluxo de gás, caso necessário para maior claridade, torcendo o
botão da torneira e terás maior claridade. Para apagar é só fechar a torneira.
Para trocar a “camisinha”, basta remover a parte superior e retirar o vidro. Após, deves tirar a
“camisinha” danificada e amarrar no mesmo local uma nova. Aperta o barbante com cuidado para
não romper. Então, recoloca todas as peças no lugar e fixa a tampa com o parafuso.
Para acender com a "camisinha" nova, depois do lampião montado acende-a sem ligar o gás nem
tocá-la com o fósforo. Quando ela estiver queimada, abra um pouquinho a torneira e acende o
lampião conforme já foi explicado.
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Qualquer equipamento dura mais e presta melhores serviços se for bem cuidado. Portanto, deves
manter o teu lampião sempre em boa ordem, livre de sujeira e ferrugem. Verifica sempre o seu
estado antes e depois de cada atividade, reparando ou trocando alguma peça sempre que houver
necessidade.
Lembra-te que observar essas regras pode evitar acidentes desagradáveis.
Já o fogareiro nem sempre é utilizado, pois a cozinha típica à moda do escoteirismo é aquela com
lenha. Mesmo um fogão de campo é feito com pioneirias para elevar o local do fogo obtido pela
combustão de lenha ou carvão. Todavia, alguma atividade pode requerer o uso de um fogareiro por
conta da rapidez e facilidade.
Assim, um explorador precisa saber usá-lo também.
As regras de segurança são idênticas às que já foram explicadas para uso do lampião.
Em nenhuma hipótese deves dormir próximo a um fogareiro, mesmo que esteja apagado.
As verificações em patrulha antes de sair em campo são basicamente as mesmas que devem ser
feitas para os lampiões, mudando-se o que deve ser mudado, já que lampiões têm "camisinha" e
fogareiros não.
Para acender deves fixar muito bem o fogareiro no bujão. Abre a torneira do gás e aproxima o
fósforo aceso do queimador. Se a chama não estiver satisfatória, gira o anel da entrada de ar.
Para apagar é só torcer a torneira em sentido contrário.
Se houver vazamento é porque os anéis de borracha da vedação estão velhos e deves trocá-los.
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Décima Segunda Prova: Expressão
Expressa-te como bom explorador pelas seguintes provas:
a. Decorar a sede;
b. Dirigir uma canção, um jogo, uma peça de fogo de conselho (velada) em acampamento;
c. Tomar parte ativa em um fogo de conselho (velada).
Um explorador saber se expressar para melhor mostrar seu espírito scout e formar-se como homem.
Essa prova é simples e contarás com a ajuda e orientação de teu Chefe de Patrulha. Deves decorar a
sede do teu agrupamento (para uma festa ou uma atividade), e essa decoração pode ser temporária.
Caso seja melhor, podes decorar a sede da patrulha, o canto de patrulha na sede, ou só o local onde
se reúne a tropa, se o agrupamento for grande o suficiente para ter locais distintos para cada
unidade. Também deves dirigir uma atividade no fogo de conselho (não atuar, mas criar, “bolar”
uma canção, um jogo ou uma peça). Enfim, deves tomar parte ativa no fogo de conselho, neste ou
em outro, atuando, cantando, jogando, intervindo de alguma maneira conforme determinação do
Chefe de Tropa e do Chefe de Patrulha.

Décima Terceira Prova: Construções de campo

A arte das pioneirias é uma tradição dos Exploradores pelo mundo todo. Elas facilitam o trabalho no
acampamento, ajudam a organizar as coisas e são um modo muito eficaz de embelezar o canto de
patrulha no campo e incentivar a mente pela criatividade.
Pelas pioneirias, podemos dar uma utilidade bem prática a nós e amarras. Tu deves:
a. Saber utilizar os seguintes nós: Balso-pelo-Seio, Aselha, Catau, Nó de Pescador, Arnês, Volta do
Fiel, Volta Redonda com Cotes, e Volta da Ribeira;
b. Conhecer as amarras Quadrada, Diagonal e Paralela;
c. Saber portar e usar um machado e uma machadinha e mantê-los em boas condições;
d. Ter tomado parte em uma construção com tua Patrulha;
e. Saber portar e usar uma faca e mantê-la em condições; o mesmo para o facão e o canivete;
f. Projetar uma cozinha de campo com no mínimo toldo, mesa e fogão e, com auxílio de tua
patrulha, montá-la.
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Nós e amarras
Os nós e amarras que tu precisas conhecer são os que seguem:
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A amarra quadrada é usada para unir dois troncos ou varas mais ou menos em ângulo reto. O cabo
deve medir aproximadamente setenta vezes o diâmetro da peça mais grossa. Começa-se com uma
Volta de Fiel bem firme ou uma Volta da Ribeira. A ponta que sobre desse nó, deve ser torcida com
o cabo para maior segurança ou utilizada para terminar a amarra unindo-se a ponta final com um nó
direito. As toras ou varas são rodeadas por três voltas completas redondas entre as peças
(enforcamento) concluindo-se com a Volta do Fiel na vara oposta ao que se deu o nó de início ou
com o nó direito na extremidade inicial. Observa o desenho.
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Para unir varas em ângulos retos ou em cruz.
A - Colocas as duas varas na posição mostrada na figura 1.
B - Dás um nó volta do fiel com uma extremidade da corda na vara vertical, fazendo passar a
extremidade mais comprida da corda pelo laço, conforme mostra a figura 2, o que fortalece o nó.
C - Manténs firmemente unidas as varas, passando a corda por baixo e em frente a vara horizontal,
então por trás e para cima, de novo em torno e pela frente, de modo que a corda volta a posição
inicial. Repetir esse enlaçamento pelo menos três vezes, firmando fortemente a marra. Não cruzar a
corda sobre e centro das varas ou no topo ou em baixo.
D - Apertas bem, isto é feito enrolando a corda entre as duas varas e puxando firmemente para unilas com a primeira volta.
E - Terminas com qualquer dos seguintes nós: Volta do Fiel, Nó Direito, Fateixa em volta de uma
vara e unindo as extremidades da corda com uma escota.
A amarra paralela serve para unir duas varas colocadas paralelamente. Pode ser usada para apoiar
ou até sustentar o outro bambu. Faz-se uma argola e dá-se voltas sobre ela e as duas varas como se
estivesse falcaçando, terminando, também como uma falcaça, passando a ponta do cabo pela argola
e puxando a outra extremidade para apertar. Finaliza-se com um nó direito unindo as duas
extremidades.

A - Fazes um nó volta do fiel em torno de uma vara.
B - Colocas a segunda vara paralela, fazendo com a outra extremidade da corda várias voltas
paralelas até que ambas as varas estejam firmes.
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C - Dás três voltas bem apertadas em torno da corda entre as varas, como se vê na figura, apertando
bem cada volta.
D - Terminas com o nó direito, volta do fiel ou fateixa.
Por sua vez, a amarra diagonal serve para aproximar e unir duas varas que se encontram formando
um ângulo agudo. É menos usada que a Amarra Quadrada, mas é muito utilizada na construção de
cavaletes de ponte, pórticos etc. Para começar usa-se a Volta da Ribeira apertando fortemente as
duas peças, dão-se três voltas redondas em torno das varas no sentido dos ângulos, e em seguida,
mais três voltas no sentido dos ângulos suplementares, arrematando-se com um anel de duas ou três
voltas entre as peças (enforcamento) e uma Volta de Fiel para encerrar. Pode-se também encerrar
unido a ponta final a inicial com um nó direito.

A - Colocas duas varas na posição mostrada pela figura 1, formando um X. Mantenha-se nesta
posição continuamente.
B - Começas com o nó volta do fiel com mostra na figura 2. Dê três ou quatro voltas em torno das
forquilhás três ou Quatro voltas em trono da varas, na direção oposta ao cruzamento. Puxas firme
cada volta para que fique bem apertado.
D - Apertas três vezes entre as varas e termine como na amarra plana.
Machado, machadinha, faca, facão e canivete
O explorador tem na machadinha e no canivete grandes companheiros. E deve ter habilidade
também no uso da faca e do facão.
Os quatro – machadinha, canivete, faca e facão – são ferramentas essenciais para o escoteirismo e
imprescindíveis no acampamento. Também deve o explorador saber usar o machado, embora ele
não seja, digamos, obrigatório (ainda que seja bom que uma patrulha tenha um pequeno, não tão tão
pequeno como uma machadinha, e não tão grande quanto um machado de lenhador: existe o modelo
conhecido como "machado escoteiro", que é muito bom para isso).
Essas ferramentas te ajudam a ter fogo, a fazer pioneirias, a abrir trilhas, a construir um abrigo.
Machados e machadinha
O machado de lenhador é aquele de cabo grande, com cabeça de metal que pesa mais ou menos um
quilograma e meio. Ele é usado para cortar árvores e para rachar lenhas maiores, bem como para
todo o tipo de trabalho pesado com madeira.
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Nós, exploradores, na tradição do escoteirismo, não costumamos usar machados de lenhador, mas o
chamado "machado escoteiro", menor, muitas vezes com cabo médio de borracha, mais anatômico,
e a machadinha, com cabo curto de borracha ou de madeira e cabeça de metal com peso de 700g ou
800g. Ainda que não seja tão comum, o machado de lenhador pode existir em nossos materiais de
sapa da patrulha ou mesmo haver um só para toda a tropa, supervisionado seu uso pelo Chefe de
Tropa, dado o seu peso e sua periculosidade.
Já a machadinha serve para cortar lenhas menores e alguns tocos.
O machado escoteiro, por sua vez, serve para cortar árvores menores, tocos grandes e rachar lenhas
maiores.
A machadinha é de fácil transporte e, além daquela própria da patrulha, outros exploradores podem
ter as suas, guardadas e transportadas com segurança.
Para usar machadinha, machado escoteiro e machado de lenhador, é preciso técnico e não tanto
esforço físico. O golpe precisa ser dado sem muita força física. A força de sua queda sobre a
madeira deve ser o bastante para cortar e rachar.
Aquele que manuseia a ferramenta apenas dirige a direção dos golpes, inclinados e alternadamente
à direita e à esquerda, formando um “V”, e controla os movimentos de todo o processo.

Deves trabalhar com a machadinha de modo livre, em espaço grande, a campo ou, no canto de
patrulha, dentro do chamado "canto do lenhador".
Não deve haver obstáculos e nenhuma pessoa por perto, para evitar acidentes.
Toda madeira que se queira cortar deverá ser colocada sobre um tronco que sirva como apoio. Sem
o apoio, a machadinha afunda na terra e pode perder o fio e estragar.
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 Transporte
A machadinha e o machado devem ser entregues a outro explorador, quando se queira ou se
necessite fazer isso, de modo seguro, sem jogar, sem arremessar, mas entregando tais utensílios na
mão, certificando-se de que o colega o pegou de fato.
Levas a machadinha sempre em uma bainha de couro, com o fio para trás. Ao transportar na mão,
deves pegá-la pela cabeça com o fio para trás.
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 Afiar
Para afiar a machadinha, deves segurar a cabeça com uma mão de tal modo que o cabo aponte para
cima e em direção oposta ao teu corpo. Em seguida, esfrega uma pedra com movimentos circulares
sobre todo o fio de uma ponta à outra, de ambos os lados.
Podes afiar com uma pedra de amolar, apoiando a cabeça da machadinha contra um tronco ou uma
estaca, ajoelhando-te sobre um só joelho e apoiando o outro pé sobre o cabo, mantendo a
machadinha bem firme. Após, coloca a pedra de amolar sobre o fio e empurra fortemente para
baixo, com movimentos longos, regulares e retos de ambos os lados por toda a amplitude da parte
cortante.

 Cuidados com a machadinha:



Manter sempre afiada.
Manter o cabo firme. Se o cabo se afrouxa, terá que ser apertado imediatamente ou trocado
(recomendado). Se quebra, ele deverá ser substituído por outro novo. Um método para
apertar um cabo de uma machadinha é submergir a cabeça metálica em um balde com água
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e deixar ali toda a noite. No dia seguinte a madeira estará inchada pelo efeito da água. É um
procedimento temporário e usado somente em caso de emergência.
As machadinhas não devem tocar o chão quando tu estejas cortando algo, pois ela pode
perder o fio. Sempre coloca um pedaço de madeira embaixo da lenha que você deseja cortar.
Quando parar de usar a machadinha temporalmente, crava-a em um tronco ou pedaço de
madeira. Quando acaba de usá-la, coloca a machadinha na bainha.
Nunca usa a machadinha como martelo para cravar metais.

Faca
A faca do explorador é uma ferramenta de muitos usos. Deverá ser apropriada para comer, cortar
pão, servir na cozinha, talhar madeira, cortar uma corda
etc.
A faca ideal tem um tamanho médio: a parte metálica não deve superar 12cm de comprimento e sua
grossura será de mais ou menos 3mm. Deve terminar com uma ponta e ser afiada somente em um
dos lados. O cabo deve ser confortável, tanto pelo seu material como pela sua forma. É muito
importante que entre o cabo e a parte metálica exista uma proteção (guarda-mão), evitando
possíveis ferimentos ao usar a faca.

 Cuidados com a faca




Manter tua faca sempre afiada e limpa e não usá-la como martelo.
Sempre trabalhar com a faca em direção oposta ao corpo.
Não colocar a parte metálica no fogo, pois isso estraga o metal.
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Nunca usar qualquer tipo de material que sirva como martelo sobre a faca para perfurar ou
cortar algo.
Usar a faca como abridor de latas ou como um substituto da chave de fenda, faz com que ela
se estrague pouco a pouco.

 Afiar a faca
Vê nos desenhos a maneira correta de amolar uma faca, que também serve para canivetes.
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Facão
O facão ou roçamato serve para cortar arbustos, galhos, taquaras e bambus, abrir picadas e trilhas e
auxiliar em diversas pioneirias.
Como é uma ferramenta relativamente grande, é preciso ter cuidado em seu transporte para evitar
acidentes que pode ser graves e fatais. Guarda-se o facão na caixa de materiais de sapa da patrulha.
O responsável por levar o facão da patrulha - e quem mais tiver um, se for o caso - leva-o em uma
bainha pendurada no cinto do uniforme. Deves ter o mesmo cuidado com o facão que tens com a
faca.
Canivete
O canivete tem uma identificação cultural com o escoteirismo. Todos os escoteiros de diversas
associações sempre usaram o canivete. Conosco, os exploradores, não é diferente. Ele possui vários
usos e é essencial para a nossa atividade.
Cuidados com o canivete:






Manter sempre limpo, seco e afiado.
Não usar o canivete caso esteja sem afiar.
Conservá-lo longe da terra, umidade ou pó.
Não colocar o canivete perto do fogo.
Limpá-lo bem depois de usá-lo e colocá-lo em sua capa, totalmente fechado, sem que a
ponta fique para fora do cabo.

Entrega-se o canivete a outro explorador de preferência fechado. Se for entregar aberto, é do mesmo
modo que se entrega uma faca, segurando pela lâmina para que o colega pegue no cabo.
O material dessa instrução sobre machado, machadinha, faca, facão e canivete foi adaptado do Manual
para a Segunda Classe editado pela Associação Escoteira Baden-Powell, entidade brasileira filiada à
Federação Mundial dos Escoteiros Independentes, por sua vez baseado nos antigos manuais da União dos
Escoteiros do Brasil, filiada à Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Nossa Associação das Guias e
Exploradores do Brasil é candidata à filiação à União Internacional de Guias e Escoteiros da Europa –
Federação do Escotismo Europeu, mas vê todos os praticantes do escoteirismo como irmãos.
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Décima Quarta Prova: Aventura
Aventura-te! Escoteirismo sem aventura não é Escoteirismo! Para cumprir essas etapas, conta com a
ajuda técnica do Chefe de Patrulha, que te ensinará a usar mapas e bússolas e a percorrer uma
corrida de orientação, bem como técnicas de rastreamento. Tu também já sabes seguir sinais de
pista; agora é hora de demonstrar que consegues seguir um trajeto maior do que aquele que te foi
solicitado para a sua promessa.
a. Fazer uma jornada orientada com mapa e bússola;
b. Rastrear pelo menos 800 metros sem ser visto;
c. Montar ou seguir uma pista de dois quilômetros onde sejam aplicados sinais de pista, com pelo
menos oito tipos diferentes de sinais;
d. Distinguir entre os tipos de atividades: acampamentos, acampamentos volantes, acantonamentos,
bivaques, jornadas, excursões e explorações.
Jornada orientada
A jornada é uma atividade de campo que envolve uma caminhada. Pode ser feita individualmente,
com um colega, ou com um grupo de pessoas (patrulha, tropa, agrupamento etc).
Para cumprires essa etapa, deves percorrer uma jornada, de cinco a oito quilômetros, sozinho, com
um mapa confeccionado e entregue pelo Chefe de Tropa e uma bússola. Sairás de um determinado
local e deverás chegar até o local determinado no mapa, seguindo as suas instruções, e seguindo por
pontos marcados ou indicados com a ajuda da bússola.
Rastreamento
Para que possas te aproximar de algo sem seres visto aplicando técnicas de rastreamento:













Cuida onde pisas ou onde te moves, para não te colocares em perigo nem fazeres barulho
(galhos, por exemplo, podem quebrar e chamar a atenção; o mesmo se houver pássaros na
volta, que podem debandar e denunciar a tua presença).
Evita o terreno aberto e procura ter um plano para onde ir, onde te esconder etc.
Faz movimentos leves e cuidadosos.
Caminha o mais próximo do chão. Arrasta-te muitas vezes, se for possível. Na grama, se
fores caminhar, pisa com o calcunhar, e nas pedras com os dedos.
Faz uma tocaia para observação com o rosto mais próximo do chão.
Evita as cores que não sejam comuns no campo (vermelho, amarelo, branco etc). Escolhe
sempre cores escuras, como
o verde, preto, marrom, azul escuro.
Pinta o rosto com terra, barro, cinza de carvão, para ter uma camuflagem e evitar ser
encontrado.
Dissimula a tua silhueta com arbustos e folhas.
Evita objetos brilhantes, como relógios e pulseiras, ou aqueles que possam ficar presos em
árvores e arbustos.
Se perceberes que alguém possa estar desconfiado de tua presença, não corre nem te
escondas. Permanece imóvel.
Cuida da tua sombra, evitando lugares onde ela possa te denunciar.
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Sinais de pista
Já aprendeste os sinais de pista para fazeres tua promessa. Seguiste uma trilha de um quilômetro
com alguns sinais. Agora é a vez de recordares os sinais de pista e saber que te será cobrado mais:
serão dois quilômetros e ao menos oito tipos diferentes de sinais!
Acampamentos, acampamentos volantes, acantonamentos, bivaques, jornadas, excursões e
explorações
Os exploradores fazem muitas atividades em campo. É no campo que se vive o escoteirismo.
Por isso, precisas saber diferenciar os diferentes tipos de atividades em campo:


Acampamento: é a atividade mais notória do escoteirismo, quase um sinônimo de nosso
movimento. Trata-se de uma atividade ao ar livre em área rural que prevê pernoite em
campo com uso de barracas. No acampamento, temos ações próprias no canto de patrulha
(cozinhar, juntar lenha, realizar pioneirias, montar barracas, criar fossas, lavar a louça etc), e
outras feitas em campo aberto (cerimônias, jogos, adestramentos).



Acampamento volante: é um acampamento com a característica de deslocamento. É como
uma jornada com pernoite em barracas. Os participantes se deslocam por itinerário, realizam
atividades em alguns pontos (para cozinhar, por exemplo, ou receber adestramento, ou
realizar um jogo, ou rezar, ou ter Missa), e, à noite, montam suas barracas para dormir. No
dia seguinte, desmontam o acampamento e seguem viagem.



Acantonamento: é semelhante ao acampamento, com a diferença de que se dorme em local
coberto e não em barracas. Pode-se dormir em uma casa, em um galpão, em um ginásio, em
uma escola, em um salão paroquial, em um mosteiro, em um convento, em um seminário.



Bivaque: é uma atividade que prevê deslocamento até um local ao ar livre em área rural
para dormir na natureza (portanto não sendo acantonamento), todavia sem uso de barracas.
Os bivaques são acampamentos, ou seja, atividades com pernoite, com abrigos naturais, ou
debaixo de árvores, dentro de cavernas, ou ainda sob o céu estrelado.
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Jornada: é uma atividade que envolve deslocamento por certo percurso médio ou longo.
Pode ser uma atividade-meio, como ir até o local do acampamento ou do bivaque ou como
parte do acampamento volante ou ainda para em lugar específico ter um adestramento ou
peregrinação, ou uma atividade-fim, como um treinamento físico.



Excursão: atividade de passeio para recreação, formação, pesquisa, visita, oração,
peregrinação. Pode ser no campo ou na cidade, e envolve visitas a museus e igrejas, viagens
a uma cidade histórica, passeios de barco, piqueniques com vistas a ter um clima de
fraternidade scout.



Exploração: é uma jornada com objetivos técnicos, como conhecer uma região e depois
descrevê-la em relatório, fazer mapas e levantamentos, conhecer pessoas e culturas,
conquistar especialidades e prestar provas de classe, entrevistar religiosos e sacerdotes etc.

Décima Quinta Prova: Missão
O Explorador é um missionário. No Batismo assumiste o compromisso de ser santo e ser apóstolo.
Na tua Promessa, reafirmaste esses compromissos.
a. Ser capaz de batizar “em caso de extrema necessidade”.
b. Ser capaz de acolitar na Missa;
c. Testemunhar teu compromisso com Cristo;
d. Participar de uma atividade distrital, provincial, nacional ou internacional de escoteirismo,
mostrando o valor de tua Tropa e Patrulha.
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Batismo in extremis
Em caso de necessidade, correndo risco a pessoa de morrer sem ser batizada, especialmente
crianças, qualquer pessoa pode batizar. Nem mesmo é preciso que quem batiza seja católico. Na
verdade, ainda que seja fora de casos de necessidades, se alguém batiza outro que ainda não seja
batizado, o Batismo ocorre. É ilícito, proibido, mas ocorre, é válido. Ele só é lícito, ou seja,
permitido, quando há a necessidade. A necessidade existe para a licitude, não para a validade.
Santo Tomás de Aquino explica: “Reserva-se à ordem sacerdotal batizar por motivo de
conveniência e solenidade, mas isto não é necessário ao sacramento. Por isso, se um leigo batiza
fora do caso de necessidade, certamente peca, mas administra o sacramento do batismo, e quem
tiver sido assim batizado não deve ser rebatizado.” (S.Th., III, q.67, a.3)
Um explorador que seja realmente missionário deve estar pronto para batizar outra pessoa em caso
de necessidade, o chamado Batismo em casos extremos, Batismo in extremis.
Para realizar um Batismo válido não é preciso que se façam as cerimônias anexas – exorcismos e
unções. Basta aplicar água sobre quem vai ser batizado – matéria do sacramento – e dizer as
palavras “Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” – forma do sacramento.
Sobrevivendo a pessoa que foi batizada, será levada depois à igreja para as cerimônias anexas e o
registro do batizado.
O serviço do acólito
Para acolitar em uma Missa, procura o conselheiro religioso do teu agrupamento ou um bom diretor
espiritual e pede para que te ensine. Essa prova será aferida pelo sacerdote que celebrar uma Missa
em que tu acolitarás.
Teu testemunho de compromisso com Cristo
Mais do que saber conteúdos e demonstrar aptidão técnica, deves ser capaz de testemunhar teu amor
a Deus e teu compromisso com Cristo e a Igreja. Isso será avaliado pelo conselheiro religioso do
agrupamento e pela Corte de Honra da tua tropa.

Além destas Provas mínimas, o teu Chefe de Tropa te dará algumas outras específicas de cada
categoria, a fim de ajudar-te a crescer mais rapidamente em direção à tua vida adulta. Essas provas
específicas serão pessoais e adequadas à tua personalidade, vocação, tradições da patrulha, postos
de ação e necessidades do momento.
Ao atingir a 2ª Classe tu já podes conquistar insígnias de especialidades! Elas ajudarão em tua
formação técnica!
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ANEXO
TABELA DE CONTROLE DE PROVAS
Conhecimento da teoria sobre o escoteirismo, história do escoteirismo e de B-P e do Pe. Sevin, UIGSE-FSE e suas
associações etc ( )
PROVAS DO GRUPO AMARELO
Primeira prova: Aptidão física
a. Saltar na água (ou mergulhar) a partir de 1 metro de altura; ( )
b. Saltar (em distância) 2 metros na areia; ( )
c. Nadar 50 metros em estilo livre; ( )
d. Caminhar ao longo de uma ponte-do-macaco de 5 metros de comprimento e 2 metros acima do solo; ( )
e. Medir teu passo; ( )
f. Deslocar-se três quilômetro em Passo Explorador. ( )
Segunda Prova: Aptidão artística
a. Reconhecer 10 músicas; ( )
b. Escolher e ler um texto em voz alta na frente da Corte de Honra; ( )
c. Ter conhecimento básico de música; ( )
d. Ser capaz de fazer um desenho simples de um tema scout. ( )
Terceira Prova: A vida de cada dia
a. Ser considerado como muito educado (visitas, atender telefone, vida comum) por teus pais e Chefes; ( )
b. Ser limpo e manter tuas roupas em bom estado; ( )
c. Ajudar no trabalho de casa, o que será julgado por teus pais diante do Chefe de Tropa; ( )
d. Saber escrever um Relatório. ( )
Quarta Prova: Vida no Campo
a. Ter acampado pelo menos 10 noites, com avaliação satisfatória de teus chefes; ( )
b. Ser capaz de fazer três tipos de fogo e conhecer as precauções necessárias a serem tomadas para acender um
fogo. Em um desses fogos, preparar uma bebida quente para o Chefe de Tropa, que a deve julgar satisfatória. ( )
c. Responder a um alerta de surpresa no acampamento em menos de 7 minutos (com a mochila em suas costas e
uniformizado); ( )
d. Armar uma barraca com o auxílio de mais dois companheiros; ( )
e. Saber falcaçar cabos; ( )
f. Explicar a organização de um canto de patrulha no acampamento; ( )
g. Conhecer as funções dos membros da patrulha na sede e no campo. ( )
Quinta Prova: A Vida cristã
a. Mostrar alguns exemplos de como a lei do Explorador está conectada com o Evangelho; ( )
b. Conhecer as orações cristãs habituais e ser fiel a elas (Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve Rainha, Credo
Apostólico); ( )
c. Confessar-te regularmente e comungar com respeito (e explicar brevemente sobre o sacramento da Eucaristia);
( )
d. Participar da Missa Dominical e nos dias de preceito (e explicar brevemente sobre o significado da Missa ser
um sacrifício e a obrigação de ir à Missa aos Domingos e festas de guarda); ( )
e. Participar de um recolhimento espiritual de meio-dia, refletindo sobre a Segunda Classe. ( )
PROVAS DO GRUPO VERDE
Sexta Prova: Técnicas de exploração
a. Ser capaz de orientar-te pelo sol; ( )
b. Ser capaz de ler um mapa e identificar 20 sinais sobre o terreno; ( )
c. Usar um mapa a fim de guiar a tua patrulha em uma rota; ( )
d. Participar de uma exploração de Patrulha e fazer o Relatório. ( )
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Sétima Prova: Comunicação
a. Conhecer os Sinais de Apito e saber usá-los; ( )
b. Enviar e receber mensagens em alfabeto Morse ou Semáforo; ( )
c. Dar um alerta por telefone; ( )
d. Conhecer o sistema de insígnias de chefes; ( )
e. Apresentar, para tua Tropa, a história de tua Patrulha. ( )
Oitava Prova: Os homens e sua história
a. Conhecer a história de tua cidade; ( )
b. Conhecer a história de teu estado; ( )
c. Conhecer a história de teu país; ( )
d. Conhecer os nomes, bandeiras e capitais dos países da América do Sul; ( )
e. Conhecer a história do descobrimento da América e do Brasil; ( )
f. Conhecer a estrutura da AG&E; ( )
g. Visitar outro agrupamento de exploradores da AG&E ou de qualquer movimento de escoteirismo; ( )
h. Saber a importância da fé católica na formação cultural do Brasil; ( )
i. Ter lido o livro “Escotismo para Rapazes” ou “Escoteirismo para Rapazes” e conversar com o Chefe de Tropa
sobre ele. ( )
Nona Prova: Natureza
a. Aplicar o 6 º artigo da Lei, respeitando a natureza: terra, árvores, culturas, animais; ( )
b. Observar cinco árvores (relatório); ( )
c. Conhecer o ambiente e os hábitos do animal-totem da patrulha; ( )
d. Ser capaz de encontrar cinco constelações além do Cruzeiro do Sul; ( )
e. Conhecer as nuvens e sinais de previsão do tempo. ( )
Décima Prova: Conhecimento da fé
a. Conhecer as principais linhas da vida de Jesus Cristo e contar um episódio do Evangelho; ( )
b. Conhecer as virtudes teologais; ( )
c. Conhecer os períodos do ano litúrgico; ( )
d. Conhecer as partes da Missa; ( )
e. Conhecer os Dez mandamentos, os sete sacramentos e os principais mistérios da fé católica (Trindade,
Encarnação, Paixão e Ressurreição); ( )
f. Conhecer o que significa ser católico e saber o nome do Papa e do Bispo; ( )
g. Conhecer o Diretório Religioso da UIGSE-FSE. ( )
PROVAS DO GRUPO VERMELHO
Décima Primeira Prova: Serviço
a. Ter noções de assepsia; ( )
b. Ser capaz de colocar alguém em posição lateral de segurança; ( )
c. Ter noções sobre macas; ( )
d. Manter os números de telefone de emergência; ( )
e. Fazer curativos simples, com um lenço; ( )
f. Ser capaz de jogar uma bóia salva-vidas a menos de 2 metros de distância de um objetivo situado a 10 metros;
( )
g. Organizar uma caixa de primeiros socorros para uma atividade em campo da Patrulha ou Tropa; ( )
h. Conhecer os cuidados de primeiros socorros nos casos de picadas de insetos e cobras, desmaios, queimaduras e
ferimentos leves; compreender a importância de reconhecer e tratar rapidamente uma parada cardiorrespiratória
sabendo aplicar corretamente as técnicas de reanimação cardiopulmonar (RCP) ( )
i. Saber aplicar ataduras e tipóias; ( )
j. Saber usar com segurança o lampião e o fogareiro. ( )
Décima Segunda Prova: Expressão
a. Decorar a sede; ( )
b. Dirigir uma canção, um jogo, uma peça de fogo de conselho (velada) em acampamento; ( )
c. Tomar parte ativa em um fogo de conselho (velada). ( )
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Décima Terceira Prova: Construções de campo
a. Saber utilizar os seguintes nós: Balso-pelo-Seio, Aselha, Catau, Nó de Pescador, Arnês, Volta do Fiel, Volta
Redonda com Cotes, e Volta da Ribeira; ( )
b. Conhecer as amarras Quadrada, Diagonal e Paralela; ( )
c. Saber portar e usar um machado e uma machadinha e mantê-los em boas condições; ( )
d. Ter tomado parte em uma construção com tua Patrulha; ( )
e. Saber portar e usar uma faca e mantê-la em condições; o mesmo para o facão e o canivete; ( )
f. Projetar uma cozinha de campo com no mínimo toldo, mesa e fogão e, com auxílio de tua patrulha, montá-la.
( )
Décima Quarta Prova: Aventura
a. Fazer uma jornada orientada com mapa e bússola; ( )
b. Rastrear pelo menos 800 metros sem ser visto; ( )
c. Montar ou seguir uma pista de dois quilômetros onde sejam aplicados sinais de pista, com pelo menos oito tipos
diferentes de sinais; ( )
d. Distinguir entre os tipos de atividades: acampamentos, acampamentos volantes, acantonamentos, bivaques,
jornadas, excursões e explorações. ( )
Décima Quinta Prova: Missão
a. Ser capaz de batizar “em caso de extrema necessidade”. ( )
b. Ser capaz de acolitar na Missa; ( )
c. Testemunhar teu compromisso com Cristo; ( )
d. Participar de uma atividade distrital, provincial, nacional ou internacional de escoteirismo, mostrando o valor
de tua Tropa e Patrulha. ( )
Provas extras
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
______________________________________________________________________ ( )
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