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Por Pioneiro:

- Colete refletor;
- Uniforme;

- Chapéu/Boné;
- Cantil;

- Protetor solar (biodegradável);
- Calçado apropriado para caminhada;

- Vara;
- Recipiente de plástico com tampa (vulgo tupperware) e talheres (para 

refeições volantes);
- T-shirt branca por elemento

Para as atividades náuticas:
- Calçado para atividades na água (sapatos de água ou sapatilhas 

velhas mas leves);
- Fato de banho/calções de banho;

- T-shirt;
- Uma pequena mochila para colocar uma muda de roupa, cantil com 

água;
- Toalha;

Para o Campo Aventura:
- Roupa e calçado que possam molhar e sujar. Sapatilhas, fato de 

banho, t-shirt;
- Uma pequena mochila para colocar uma muda de roupa, cantil com 

água.

Material Necessário
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Material Necessário
Por Equipa:

- Tendas *
- Material de acampamento (particular atenção às condições e à validade da mangueira 

do fogão); 
- Toldos e/ou redes de sombra;

- Sacos reutilizáveis;
- Material escolar (caneta, lápis, borracha, régua, transferidor);

- Kit de primeiros socorros (farmácia da equipa);
- Bússola;

- Escalímetro;
- Bandeirola de equipa;

- Ferramenta de corte (tesoura/x-ato);
- Máquina fotográfica/telemóvel;

- Extintor;
- Um balde para colocar terra ou areia bem como uma pá de dimensões equivalentes;

- Toldo para construção de abrigo (por equipa) para noite fora de campo;
- 8 rolhas de cortiça por equipa;

- 1 marcador permanente de cor à escolha da equipa
- Material para trocas, individuais ou por equipa (ex. lembranças escutistas nacionais e 

internacionais; lembranças de técnica escutista como porta-chaves; emblemas de região, 
núcleo e agrupamento; emblemas de atividades; bandeirolas antigas; mini construções 
de madeira; camisolas/ tshirts personalizadas pela equipa/elemento; canecas; livros de 

mensagens; anilhas... usa a tua imaginação!)
Pretendemos com esta dinâmica potenciar o espírito de partilha e de coleccionismo (em 

momento específico na atividade). 

* é importante adequar as tendas às especificidades/topografia do terreno. Impõe-se o limite máximo de 
3 tendas por equipa (incluindo a tenda do dirigente). 


