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Tropa Escoteira Ayssépoguassú | 2013
MATERIAL INDIVIDUAL
- UNIFORME ESCOTEIRO:
camisa caqui
bermuda ou saia caqui
cinto padrão de couro
lenço do Grupo Escoteiro
meião cinza
tenis preto
distintivo de patrulha, listel anual, estrelas de
atividade, graduação, especialidades e etc.
bastão escoteiro
canivete em bainha (só para quem tem etapa)
cabo solteiro (1,5m a 2m)

- mochila (para guardar tudo isso!)
- capa de chuva para mochila (opcional)
- saco de dormir
- sacos para guardar roupa suja e/ou molhada
(sacos de supermercado)
- isolante (1,80m X 0,5m X 0,05m)
- cantil
- máquina fotográfica (opcional)
- bloco de notas; lápis; caneta
- cobertor (opcional)
- faca (só para quem tem etapa)
- cobertura (chapéu ou boné) – para sol e chuva

- documentos (RG, UEB, Saúde)
- só camisetas com motivo escoteiro
- roupa íntima
- PH (papel higiênico)
- bermuda para atividade aquática
- maiô, bermuda e camiseta escura para atividade
aquática (Meninas)
- pares de meias
- bermudas ou shorts
- calça comprida (uma leve e outra mais robusta)
- par de tênis extra
- agasalho (grosso, médio e outro fino)
- chinelo
- bússola (opcional, mas é importante)
- despertador (pelo menos 1 por patrulha)
- repelente
- protetor solar
- capa de chuva ou anorak (agasalho resistente à
chuva)
- poncho para fogo de conselho (opcional, mas
importante pela tradição)
- toalha de banho
- lanterna com pilha
- 1 jogo de pilhas extra para a lanterna

** Kit papinha (em saquinho separado)
talheres (garfo, faca e colher)
prato de plástico
copo ou caneca de plástico
pano de prato
** Kit higiene (em saquinho separado)
sabonete em saboneteira
pasta de dente
escova de dente
xampu e similares
pente ou escova de cabelo
desodorante
absorvente (para meninas)
** Kit costura (em saquinho separado)
agulha
linha
tesourinha
botão extra
alfinete de segurança

LEVAR SOMENTE MATERIAL DE “GUERRA”: NADA DE GRIFE OU ROUPA NOVA!!!
IDENTIFICAR COM SEU NOME TODAS AS SUAS ROUPAS E MATERIAIS.
A FACA ESCOTEIRA VAI DENTRO DA MOCHILA. SEU USO FICA RESTRITO AO CAMPO, E
APENAS PARA QUEM JÁ TEM ADESTRAMENTO.
Material obrigatório para a participação na atividade:
ir com uniforme completo e impecável, digno de um bom escoteiro
SOMENTE CAMISETA COM MOTIVO ESCOTEIRO
levar RG, carteirinha da UEB e carteirinha de plano de saúde (para quem tiver)
ALEGRIA, VONTADE, LEALDADE, CAMARADAGEM, FRATERNIDADE, ou seja,
O ESPÍRITO ESCOTEIRO!!!
A Chefia recomeda:
levar cantil com água
acondicionar tudo dentro de sacos plásticos para evitar que molhem, principalmente os
documentos, dinheiro, máquina fotográfica e etc.

NÃO LEVAR DOCES E GULOSEIMAS. A ALIMENTAÇÃO SERÁ FARTA E ABUNDANTE!!!
RÁDIO, TOCA FITAS, WALKMAN, DISCMAN E OUTROS ESTÃO PROIBIDOS.
NÃO PARECER UMA ÁRVORE DE NATAL. NÃO DESPERDICE ESPAÇO NA MOCHILA. ENSAQUE
SUAS ROUPAS E SACO DE DORMIR EM SACOS PLÁSTICOS PARA QUE NÃO MOLHEM.
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR E FAZER O MELHOR POSSÍVEL,
A AMADA CHEFIA

