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ROTEIRO ESPECIALIDADE ACAMPAMENTO 
Habilidades Escoteiras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nível 1: ____/___/____      

 
Nível 2: ____/___/____      

 
Nível 3: ____/___/___  
 

 

 Data Assin 

1 - Ter acampado com sua seção ou patrulha no mínimo:  
06 noites para Nível 1;  
 
12 noites para Nível 2;  
 
25 noites para Nível 3. 

    

_______________  

_______________ 

_______________ 

   

 

____________ 

____________ 

____________ 

2 - Saber montar, desmontar, dobrar e acondicionar uma 
barraca.  

    

3 - Conhecer as técnicas de conservação de uma barraca, 
sabendo fazer pequenos reparos.   

  

4 - Saber escolher locais seguros para montar sua barraca   

5 - Saber os cuidados a adotar em casos de temporais e 
alagamentos.  

  

6 - Saber os cuidados a tratar do lixo quando em 
acampamento 

  

7 - Montar, com auxílio da patrulha, um canto de patrulha, 
considerando os padrões de acampamento 
 

  

8 - Cozinhar uma refeição simples individual em fogo de 
lenha, sem utilizar utensílios de cozinha. 

  

9 - Fazer no mínimo cinco pioneirias diferentes e úteis em 
acampamentos, utilizando amarras. 

  

10 - Por pelo menos três noites, ter acampado em um abrigo 
natural e/ou ter dormido em saco de dormir especial para 
relento 

  

11 - Saber orientar-se com cartas topográficas, com ou sem 
bússola.  
 

  

12 - Saber improvisar uma barraca, mochila, espeques, 
esteios e artigos semelhantes, utilizando-os durante um 
acampamento ou jornada 

  

 
Nome:_________________________________________________________ 
Ramo :_________________________________����  _______________________ 

 
Examinador:   ___________________________________________________ 
 
Profissão: _________________________________����___________________ 
 



  
O Examinador deve ser Escotista. 

 

13 - Demonstrar conhecer e saber utilizar os seguintes nós e 
voltas: correr, escota duplo, oito, balso pelo seio, arnês, fiel, 
ribeira, volta redonda, e volta do salteador.  
 

  

14 - Demonstrar os cuidados para com o material necessário 
para um acampamento 

  

15 - Elaborar um cardápio e lista de gêneros para as 
refeições da seção durante um acampamento e uma jornada, 
ambos com duração igual a um fim-de-semana.  
16 - Saber acondicionar os gêneros alimentícios para um 
acampamento e uma jornada 

  

17 - Preparar o material individual para um acampamento e 
uma jornada, ambos com duração igual a um fim-de-semana. 

  

18 - Elaborar uma programação de um acampamento da 
patrulha, com duração igual a um fim-de-semana 

  


