
Nova Edição!
A revista Fogo de Conselho está de volta! 
Confi ra a história da publicação na página 7    

Brinde!
Nessa edição você recebe um 
distintivo exclusivo da primeira 
edição da Fogo de Conselho!

E mais: 
• Produza conteúdo para a divulgação   
   do Movimento Escoteiro. 
• Saiba como escolher o saco de dormir. 
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É com muita alegria que a primeira edição da Revista Fogo de Conselho chega em 
suas mãos! Foi um grande ano de pesquisas para conhecer a história da revista e 
desenvolver um estilo novo e completo para que ela se enquadrasse nesse novo 
século.

Nessa primeira edição vamos celebrar tudo que há de bom no escotismo paranaense, 
começando com a própria revista. Primeiro você vai conhecer um pouco da história 
da publicação e, depois poderá conhecer o lobinho Heitor do São Gaspar Bertoni, 
que vai te mostrar que a aventura está logo ali.

E, como essa revista surgiu para comunicar, temos uma reportagem especial que 
vai te mostrar que o momento em que vivemos é um dos melhores para produzir 
conteúdos divertidos e diferentes para divulgar seu Grupo e o Movimento Escoteiro. 
Por fi m, temos muitas dicas, brincadeiras e técnicas para você aprimorar a sua vida 
no campo!

O melhor de tudo é que a aventura não acaba por aqui. No site da revista você 
confere dicas em vídeos e materiais exclusivos, que vão te auxiliar ainda mais nas 
atividades escoteiras.

Aproveite cada momento da revista e compartilhe com seus amigos!

Um super abraço!

Thaissa Falcão
Editora-chefe

EDITORIAL

CARTA DO EDITOR
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CONTINUE A 
AVENTURA NO SITE!

revistafogodeconselho.com.br

ACOMPANHE NOSSAS

REDES SOCIAIS

� @fogodeconselho

� @fogodeconselho

� /RevistaFogodeConselho

     @fogodeconselho

ENVIE A FOTO DA 
SUA ATIVIDADE!

fotos@fogodeconselho.com.br
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Camporee Sul - Centenário do Escotismo Paranaense
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CONHEÇA A REVISTA 
FOGO DE CONSELHO!
A Revista Fogo de Conselho está de volta, depois de 16 anos fora 
de circulação. Muito tempo né? Por isso, aqui vai uma pequena 
apresentação

1991

2001

A ideia de uma revista escoteira começou em 1991, com os 
amigos Oswaldir Scholz e Régis Blauth, que sentiram falta 
de uma publicação voltada para os Escoteiros do Paraná. 
Com o auxílio do Escritório Regional, eles iniciaram a 
produção da revista, que era distribuída para todo o 
Estado.

O Conteúdo da revista era bem diversifi cado e abordava 
assuntos como as atividades dos grupos escoteiros, 
eventos nacionais e internacionais, além de histórias e 
projetos desenvolvidos por jovens e escotistas. A revista 
ainda contava com um Quadro de Honra, com fotos dos 
jovens que receberam suas insígnias máximas além de 
dicas sobre técnicas escoteiras para auxiliar na vida em 
campo.

A revista ainda viajou para longe! Durante o Jamboree 
da Holanda em 1995, foi feita uma edição especial para 
que os jovens brasileiros pudessem trocar ou distribuir a 
revista com escoteiros de outros países. E, em 1997 uma 
pequena coleção da revista recebeu um lugar especial na 
biblioteca da Organização Mundial Escoteira.

Infelizmente, em 2001 a revista saiu de circulação, mas 
muitos escotistas da época se lembram com carinho 
da publicação, que está de volta com cara nova! Agora 
a Revista Fogo de Conselho está pronta para ajudar os 
jovens a se preparar para a aventura e conhecer ainda mais 
técnicas escoteiras, além de receber dicas e informações 
que vão além da vida do campo, mas que ajudarão em 
toda a vida!
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AGENDA

ATIVIDADES E CURSOS

Aproveite para se inscrever nas atividades desse fi nal de ano para fazer 
novas amizades e se divertir muito! 

Confi ra a agenda de outubro a dezembro:

RAMO ESCOTEIRO
IV PAXTU

INDABA NACIONAL
DO RAMO LOBINHO

CURSO 
PRELIMINAR

CURSO BÁSICO 
RAMO SÊNIOR

CURSO BÁSICO 
RAMO ESCOTEIRO

CURSO BÁSICO 
RAMO PIONEIRO

Inscrições até o dia 10 de outubro Inscrições até o dia 14 de outubro

Inscrições até o dia 5 de novembro

Inscrições até o dia 5 de novembro Inscrições até o dia 12 de novembro

Inscrições até o dia 5 de novembro

DATA: 05/NOV

VALOR: R$ 30,00

DATA: 12 a 14/NOV

VALOR: R$ 150,00

LOCAL: Curitiba (PR)

DATA: 19 e 20/NOV

VALOR: R$ 120,00

LOCAL: Campo Escola de Bateias

DATA: 19 e 20/NOV

VALOR: R$ 120,00

LOCAL: Toledo (PR)

DATA: 26 e 27/NOV

VALOR: R$ 120,00

LOCAL: Toledo (PR)

DATA: 19 e 20/NOV

VALOR: R$ 120,00

LOCAL: Campo Escola de Bateias
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OUTUBRO

DEZEMBRO

NOVEMBRO

G.E.: São Judas Tadeu

DATA: 

HORÁRIO: 20h

ENDEREÇO: R. Doutor Aluízio 
          França, n. 1225

G.E.: Carlos Pereira de Araújo

DATA: 

HORÁRIO: 20h

Endereço: Rua Castro, n. 829

G.E.: São Judas Tadeu

DATA: 

HORÁRIO: 20h

Endereço: R. Doutor Aluízio 
       França, n. 1225

ENCONTRO DE GRUPOS ESCOTEIROS
O encontro de grupos escoteiros é uma reunião mensal que pretende reunir 
escotistas de Curitiba e Região Metropolitana para discutir o escotismo no 
Estado e iniciar projetos de atividades, além de avaliar a gestão da diretoria 
regional. 

Confi ra as datas dos encontros desse trimestre:

Que tal divulgar o evento do seu Grupo Escoteiro na Revista Fogo de Conselho? 
Envie as informações da atividade no formulário que está no nosso site.

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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NA REGIÃO

O Grupo Escoteiro Ita’y conquistou o 1º lugar na Gincana Cultural Nacional 
Escoteira! O Grupo organizou uma tarde de apresentações de dança, música, 
teatro e circo, além de uma exposição de fotos no auditório da Unicentro 
em Guarapuava. O objetivo era mostrar a diversidade de culturas do grupo 
e para isso os jovens proporcionaram um grande momento cultural para 
comunidade! Parabéns, Ita’y!

Os sêniores e guias do Paraná aproveitaram 
um dia de muito desafi o e aventura! 

O Desafi o Sênior 24h – Apocalipse Zumbi 
contou com mais de 500 participantes 
de todo o Estado, que aproveitaram 
atividades aquáticas e tiveram muitos 
desafi os para não serem pegos pelos 
zumbis!

GANHADOR DA GINCANA CULTURAL

DESAFIO SÊNIOR 24H
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Os jovens fi zeram apresentações músicas, de dança e de comédia para a atividade.

A atividade contou com jovens de todo 
o estado.

Atividade do Grupo Escoteiro Carlos Pereira de Araujo
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ESCOTEIRO COM ORGULHO

PROJETOS 
DOS JOVENS

A pioneira Bianca Falcão, do Clã 
Cálice Sagrado do Grupo Escoteiro 
Carlos Pereira de Araújo (77/PR), 
está ajudando o grupo de proteção 
animal Tomba Latas. Esse grupo 
resgata cães abandonados e cuida 
para que sejam medicados, se 
recuperem e fi quem prontos para 
encontrar um novo lar! A Bianca está 
fazendo uma arrecadação de ração, 
que será doada para o Tomba Latas 
no fi nal deste ano. Para ajudar, é só 
deixar a doação no grupo escoteiro, 
que fi ca situado na Praça Guanabara, 
em Curitiba. Vale doar qualquer 
quantidade de ração que tenha 
pouco corante.

AJUDE O TOMBA LATAS!

Porque o escoteiro é super amigo 
dos animais!
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A pioneira Bianca Falcão, do Clã 
Cálice Sagrado do Grupo Escoteiro 
Carlos Pereira de Araújo (77/PR), 
Cálice Sagrado do Grupo Escoteiro 
Carlos Pereira de Araújo (77/PR), 

A escoteira Maria Eduarda, da 
Tropa Animália do Grupo Escoteiro 
Carlos Pereira de Araújo (77/PR) 
vai ministrar uma ofi cina, ensinando 
seus colegas de Tropa a montar 
bancos com caixas de leite, que 
depois serão usados pelas próprias 
patrulhas dentro do Grupo Escoteiro. 
Para ajudar, basta deixar caixas de 
leite vazias e limpas (de preferências 
os modelos mais altos), até o dia 03 
de dezembro, na sede do grupo, que 
fi ca na Praça Guanabara em Curitiba.

O escoteiro João Gabriel, da Tropa 
Escorpião do G.E. Verde Canção (41/
PR) está desenvolvendo uma horta 
hidropônica que será utilizada pelos 
membros do grupo, para que todos 
possam ter uma alimentação mais 
saudável! O João escolheu a horta 
hidropônica pois é uma forma de 
cultivo que não utiliza tanta água 
quanto o cultivo normal com terra 
e está livre de agrotóxicos, que são 
prejudiciais para a saúde. 

BANCOS COM CAIXA DE LEITE

HORTA PARA TODOS

Já imaginou montar bancos novos 
para a sua patrulha com caixas de 
leite?

Juntos por uma alimentação 
mais saudável!

No site tem um vídeo especial do João ensinando 
como você pode montar uma horta no seu 
Grupo Escoteiro!

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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BANCOS COM CAIXA DE LEITE



PROTAGONISMO JUVENIL

PEQUENO, MAS 
COM GRANDES 
AVENTURAS!
O lobinho Heitor, é primo na Alcateia Seeonee e tem 
energia que vale pelo grupo todo!

conversa foi ali mesmo: uma sala aberta, duas janelas, cortinas, cadeiras 
em todos os cantos e cores. Muitas cores. A parede, cheia de “patas” 

marcadas de tinta, denunciava que ao menos vinte e três outras crianças 
dividiam o espaço. Das várias marquinhas na parede, o menino selecionou 
uma, me puxou para perto e disse “olha só, essa aqui é a minha. Tem o meu 
nome escrito bem aqui, tá vendo?”. Com uma letrinha minúscula, tipicamente 
infantil, lê-se “HEITOR”, com um “r” meio falhado, mas digno de uma caligrafi a 
de um lobinho de oito “quase nove!”, anos. 

O cabelo enrolado, a pele morena e os olhos escuros, ressaltados por cílios 
bastante curvados, poderiam facilmente ser associados aos de uma criança 
comum. Mas a julgar pelo número de vezes em que ele entrou e saiu da sala 
para mostrar alguma coisa, logo percebi que não seria fácil segurá-lo ali por 
muito tempo. 

O menino, que quando crescer sonha em ser “inventor de jogos”, esbanja 
simpatia por onde passa, gargalha gostoso feito criança e exibe uma 
janelinha dupla nos dentes da frente. Além disso, se tudo der certo, tem mais 
um desejo: ser “cuidador de bichinhos”. O gosto pelos animais o acompanha 
desde cedo, já que, em casa, quem faz a alegria de todos é o “Ash”, vira-latas 
que ganhou o mesmo nome do famoso protagonista do desenho infantil 
Pokémon. 

A

14

Colaboração especial da jornalista
e escotista Carolina Rodelli, 
do G.E. São Gaspar Bertoni.

Estou aprendendo agora 
sobre população. 

Você sabia que o Brasil é o maior 
país da América Latina?

Na escola, tudo certo: sabe ler, escrever e mantém as notas em dia. Entre 
matemática e geografi a, fi ca com a segunda. “Estou aprendendo agora 
sobre população. Você sabia que o Brasil é o maior país da América Latina?”. 
Toda vez que se concentra para lembrar de alguma informação que lhe falte 
(como o dado exato da população do país), fecha os olhinhos miúdos e se 
concentra para falar. Aos oito (quase nove!) anos, acha que já viveu todas 
as aventuras do mundo. Apesar da pouca idade, Heitor já carrega a maior 
responsabilidade que pode ter um jovem lobinho: ser primo da matilha, no 
caso dele, a branca. Experiência diz que não tem muita, mas energia vê-se 
que tem de sobra. Ainda bem, né?! 

No fi m das contas, ouviu-se um “lobo, lobo, lobo” de longe. O menino, como 
quem reconhece os seus, mais uma vez apertou os olhinhos, se concentrou e 
entendeu o recado. Sem nem se despedir, lá se foi Heitor, gritando “LOBOOOO” 
e correndo em direção a matilha. Novas aventuras para recordar.

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016

Heitor está sempre se aventurando nas atividades e não é fácil conseguir fazer ele tirar uma foto!
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CAÇA-LIVRE

CONHEÇA OS 
PERSONAGENS 
DA JANGAL!
Toda edição você irá conhecer dois personagens  e 
descobrir mais sobre suas caraterísticas!

SOU AKELÁ, O LOBO CINZENTO E LÍDER 
DA ALCATEIA. 

Sou muito experiente e, por isso, guio os lobos nas 
caçadas e os levo por caminhos seguros, sempre 
cuidando para que todos estejam à salvo. Também 
ensino os pequenos lobos a serem sempre justos e 
respeitar as leis da selva. Conte sempre comigo, pois 

sou muito leal!

Sou muito valente, pois preciso cuidar dos meus fi lhotes até que estejam 
preparados para viverem sozinhos na selva. Mas também sou muito carinhosa 
e protetora, pois quero sempre ver meus fi lhotes felizes e amados. 

, pois preciso cuidar dos meus fi lhotes até que estejam 

EU SOU A RAKSA, A 
MÃE LOBA. 

16

Agora que você já conhece o Akelá e a Raksa, será que você 
consegue encontrar as principais características deles no 
caça-palavras?

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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DICAS ESCOTEIRAS

SACO DE DORMIR:
COMO ESCOLHER?
4 dicas para ajudar na hora de escolher seu 
próximo Saco de Dormir

Não existe nada melhor que uma boa noite de sono após um dia cheio 
de atividades! Por isso, o momento de escolher o saco de dormir é muito 
importante! Aqui vão quatro dicas para você não errar na escolha e ter bons 
sonhos.

LOCAL

FORMATO

Se você costuma acampar em um Camping, pode 
escolher um modelo maior e mais pesado. Mas se 
você faz trilha e expedições escolha um modelo leve e 
compacto! 

O formato retangular se abre inteiramente e pode ser 
usado como edredom, ótimo para camping! Em outras 
situações, o mais indicado é o formato Múmia ou 
Sarcófago, pois de adequa ao formato do corpo, além 
de ser mais compacto.

MATÉRIA PATROCINADA

18

TEMPERATURA

ENCHIMENTO

NÍVEIS DE TEMPERATURA

Verifi que a temperatura mínima que faz na sua região e 
escolha, a partir daí, a temperatura do seu saco de dormir. 
Para isso olhe sempre na temperatura de Conforto. Caso 
você seja mais ‘friorento’ vale usar um saco de dormir que 
aguente uma temperatura mais baixa do que o local que 
você vai acampar.

Sacos de dormir podem ter o enchimento de Pluma ou 
Fibras Sintéticas. A pluma torna o saco de dormir mais 
leve e armazena melhor o calor, mas se molhar demora 
muito tempo para secar. A fi bra sintética seca mais rápido, 
mas é mais pesada. 

Por fi m, se a temperatura onde você acampa não é tão baixa e o saco de 
dormir pode ser mais pesado, opte pelo modelo de Fibra Sintética. Caso 
você precise de algo leve e quente, e sabe que a probabilidade de molhar é 

bem pequena, pode apostar na Pluma. 

Essa são as temperaturas de conforto, limite e extrema. 
Com base na temperatura do local que você acampa, 
você pode escolher o nível que se enquadra melhor 
para você! :)

Saiba mais no site: http://revistafogodeconselho.com.br

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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PROTAGONISMO JUVENIL

TODOS PODEM 
SE COMUNICAR!
Não existe momento melhor para produzir conteúdo 
do que agora!

á pouquíssimo tempo, quando a internet ainda não existia, era bem 
mais difícil comunicar sobre qualquer assunto. O conhecimento 

estava concentrado em alguns lugares, como bibliotecas, ou nos veículos de 
imprensa, como o rádio, a televisão e os jornais. A grande diferença daquela 
época para a era digital em que vivemos é que, hoje, é muito mais fácil, 
rápido e barato produzir a informação. Às vezes, basta ter um celular na mão 
para conseguir fazer isso.

E o que isso tem a ver com o Movimento Escoteiro? Oras, muita coisa! Baden 
Powell, nosso fundador, acreditava que os jovens tinham capacidade de se 
desenvolver com autonomia para que fossem os protagonistas em suas vidas 
e nas comunidades onde vivem. Conforme novas ferramentas aparecem, 
podemos aproveitá-las! 

H

Hoje, existem blogs, o Facebook, o Youtube e muitos outros 
meios de fazer isso. O melhor é que é possível usar tudo isso 

para divulgar o quanto o Escotismo pode ser maravilhoso!

20

Os Seniores, por exemplo, têm uma atividade na progressão pessoal que diz: 
“Manter (sozinho ou com sua patrulha) um informativo escoteiro durante 
três meses com atualizações semanais, expondo também as principais 
notícias da semana colhidas em diversos meios de comunicação, junto com 
uma visão crítica de cada uma delas. O informativo poderá ser impresso, um 
jornal mural na sede ou um blog pela internet”. 

Os Pioneiros contam com uma sugestão de atividade parecida: “Organizar e 
publicar um periódico por pelo menos seis meses, em seu Grupo Escoteiro, 
Distrito ou Região, com notícias, reportagens, divulgação, etc sobre o 
Movimento Escoteiro, constando pelo menos um artigo de sua autoria 
versando sobre o Escotismo, com tema a sua escolha (impresso ou em algum 
outro tipo de mídia)”. 
versando sobre o Escotismo, com tema a sua escolha (impresso ou em algum 
outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. 

Movimento Escoteiro, constando pelo menos um artigo de sua autoria 
versando sobre o Escotismo, com tema a sua escolha (impresso ou em algum 
outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. outro tipo de mídia)”. 

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016

Para se comunicar em acampamentos ou atividades de sede, basta achar o melhor equipamento!
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Quem procurar nos guias de Lobinhos e Escoteiros perceberá que há itens 
parecidos que incentivam a expressão de pensamentos e opiniões desde 
cedo. Com certeza isso não acontece por acaso. Na verdade, conhecer 
algumas coisas e saber falar sobre elas faz parte do que B-P acreditava 
também. Hoje, existem blogs, o Facebook, o Youtube e muitos outros meios 
de fazer isso. O melhor é que é possível usar tudo isso para divulgar o quanto 
o Escotismo pode ser maravilhoso!

Inspire-se nessa revista e nos conteúdos que ela traz e pense: eu sou 
capaz de escrever dicas úteis para acampar? Consigo resumir os principais 
acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? 
Posso fazer com que os escotistas e pais conheçam mais sobre os jovens do 
meu Grupo Escoteiro em um blog que conta curiosidades sobre cada um? 

São muitas possibilidades! Nem é preciso estudar comunicação para 
conseguir, basta agir como em qualquer situação escoteira, com esforço 
para fazer o melhor possível. Talvez você seja muito melhor do que imagina. 

Gosto de uma história que aconteceu em maio deste ano: eu, que sou 
jornalista, estava trabalhando na comunicação de um acantonamento com 
mais de 500 lobinhos. No último dia, recebemos a visita do astronauta 

PROTAGONISMO JUVENIL

o Escotismo pode ser maravilhoso!

Inspire-se nessa revista e nos conteúdos que ela traz e pense: eu sou 
capaz de escrever dicas úteis para acampar? Consigo resumir os principais 
acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? 
Posso fazer com que os escotistas e pais conheçam mais sobre os jovens do 
meu Grupo Escoteiro em um blog que conta curiosidades sobre cada um? 

São muitas possibilidades! Nem é preciso estudar comunicação para 

capaz de escrever dicas úteis para acampar? Consigo resumir os principais capaz de escrever dicas úteis para acampar? Consigo resumir os principais 
acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? 
Posso fazer com que os escotistas e pais conheçam mais sobre os jovens do 
meu Grupo Escoteiro em um blog que conta curiosidades sobre cada um? 

São muitas possibilidades! Nem é preciso estudar comunicação para 

o Escotismo pode ser maravilhoso!

Inspire-se nessa revista e nos conteúdos que ela traz e pense: eu sou 
capaz de escrever dicas úteis para acampar? Consigo resumir os principais 
acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? 
Posso fazer com que os escotistas e pais conheçam mais sobre os jovens do Posso fazer com que os escotistas e pais conheçam mais sobre os jovens do 
meu Grupo Escoteiro em um blog que conta curiosidades sobre cada um? meu Grupo Escoteiro em um blog que conta curiosidades sobre cada um? 

São muitas possibilidades! Nem é preciso estudar comunicação para 

capaz de escrever dicas úteis para acampar? Consigo resumir os principais 
acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? acontecimentos na minha Alcateia, Tropa ou Clã em um vídeo de humor? 
Posso fazer com que os escotistas e pais conheçam mais sobre os jovens do 
meu Grupo Escoteiro em um blog que conta curiosidades sobre cada um? 

Com uma pequena câmera dá para fazer vídeos e fotos das atividades para compartilhar na página do grupo.
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Marcos Pontes e precisávamos fazer uma entrevista, mas seria muito chato 
se um adulto aparecesse. 

Foi quando conhecemos a lobinha Sophie, super fofa e inteligente. Como 
ela falava bem, pensamos que seria uma boa entrevistadora. Dito e feito: ela 
decorou o que tinha que dizer direitinho, conversou com o astronauta super 
tranquila e ainda improvisou uma pergunta diferente do combinado. Sophie 
é a prova de que os jovens têm muito mais potencial do que pode parecer. 
Eu acredito nisso e você deveria acreditar também. 

Se quiser assistir a entrevista da lobinha Sophie com o astronauta Marcos Pontes, acesse o site da 

Revista Fogo de Conselho.

Colaboração Especial da jornalista
e escotista Natália Freitas,

do G.E. Newton Braga (SP)

Seja um vídeo simples ou mais elaborado, o importante é compartilhar a atividade escoteira!

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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PROJETOS

MONTANDO 
SEU PROJETO
Desenvolver um projeto de auxílio comunitário será 
super fácil com esse passo a passo!

1. IDEIA

2. PLANEJAMENTO

A primeira etapa é identifi car qual a maior necessidade da 
sua comunidade. Será que eles precisam de mais árvores 
na praça, lixeiras nas ruas ou é um local com famílias em 
vulnerabilidade social? Ao encontrar qual a necessidade, 
você terá um motivo para ajudar e o tema do seu projeto.

Aqui é o momento de relatar o problema e sugerir uma 
forma de solucioná-lo, ou ao menos diminuí-lo e como 
você fará isso. Também é importante adicionar um prazo 
para que o projeto seja desenvolvido, além dos recursos 
e mãos de obra necessários. 

24

Mensageiros da Paz

4. AVALIAÇÃO

3. COLOCANDO 
EM PRÁTICA

5. RESULTADO

No fi nal do projeto é o momento de avaliação. Você 
conseguiu cumprir seu objetivo? O que ajudou ou o que 
faltou? Tudo isso é importante para que, nos próximos 
projetos você já esteja preparado para eventuais 
difi culdades.

Procure quem pode te ajudar, como órgãos públicos da 
cidade, comerciantes da região e moradores do bairro. 
Nessa etapa é super válido montar uma página do 
Facebook, para divulgar muito seu projeto! Depois é só 
cumprir as etapas previstas no seu planejamento.

Além de divulgar o resultado do projeto com as pessoas 
que te ajudaram, você pode pedir para seu escotista 
adicionar o projeto no Scout.org, uma plataforma de 
divulgação de projetos escoteiros de todo o mundo! 
Depois é só cadastrar o link no Sigue para receber um 
distintivo do Mensageiros da Paz. 

Viu como não é um bicho de sete cabeças? Agora, se você quiser uma ajudinha a 
mais, é só acessar o site da Revista Fogo de Conselho, para baixar um modelo de 
planejamento para o seu projeto. :)

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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PROTAGONISMO JUVENIL

A DIVERSIDADE 
QUE NOS UNE
As diferenças nos tornam únicos e 
cada vez mais unidos 

ivemos em um mundo cheio de culturas totalmente diferentes, com 
muitas peculiaridades e caracteristicas fortes. Por isso, respeitar as 

pessoas por suas culturas e diferenças deve fazer parte do nosso dia a dia.

Mas, além disso, devemos respeitá-las por quem elas desejam ser e com quem 
se relacionam. Em 2015 os Escoteiros do Brasil lançaram um posicionamento 
sobre a Homoafetividade e isso foi muito legal! Jovens e adultos declarados 
homoafetivos puderam ter a certeza de que o escotismo brasileiro aceita sua 
presença na instituição.

Mesmo assim, devemos batalhar todos os dias para que esse assunto não 
caia no esquecimento do grupo, para que jovens e adultos homoafetivos 
possam participar das atividades escoteiras sem sofrer qualquer tipo de 
preconceito e discriminação.

Uma das maneiras mais simples para acabar com o desrespeito é não 
fazendo piadinhas sobre cor de roupas, estilo de cabelo e formas de agir e 
falar. Mesmo que a pessoa que está sendo motivo de piada não seja gay, isso 
é uma prova de que o preconceito existe e que pode afetar a convivencia de 
um membro dentro do grupo escoteiro.

V
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HOMOAFETIVIDADE NO MOVIMENTO ESCOTEIRO

O carinho e o respeito são sempre a melhor solução.
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Os Escoteiros do Brasil fi zeram seu posicionamento ofi cial sobre a 
homoafetividade em 2015, deixando claro que gays e lesbicas podem 
participar do Movimento Escoteiro em qualquer nível da instituição, seja 
como jovem ou como adulto voluntário.

A Boys Scout of America, nos Estados Unidos aceita membros juvenis 
declarados homoafetivos. Porém, ao se tornar um adulto volntário, 
o associado deve se desligar da instituição. Mas tem muitas pessoas 
lutando para que essa política mude, para aceitar adultos homoafetivos 
também.

Na Inglaterra, a Scout Association aceita não só homossexuais, mas 
também bissexuais e transgeneros. Além disso, a instiuição está sempre 
liberando textos e artigos para ajudar no desenvolvimento e acolhimento 
da comunidade LGBT dentro dos grupo escoteiros.

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016

No site da Revista Fogo de Conselho você poderá conferir os artigos divulgados pela Scout 
Association, traduzidos em português. Assim, você poderá conhecer mais sobre o assunto e 
ajudar a construir políticas e comportamentos de respeito e aceitação no seu grupo escoteiro.



TÉCNICAS ESCOTEIRAS

VIDA EM CAMPO
Montar pequenas pionerias ajudam a facilitar muito a sua vida no 
campo. Que tal tentar uma dessas no próximo acampamento?

Nada de usar a caixa de patrulha para 
cozinhar! Aproveite madeiras e bambus para 
montar uma pequena mesa, que poderá ser 
usada como bancada de cozinha!

Com um tripé e uma bacia, sua 
patrulha pode ter uma pequena pia 
para lavar as mãos antes das refeições 
e pequenos utensílios durante o 
acampamento.

Com sisal e pequenos pedaços de madeira, 
você monta um varal e um porta calçados, 
que poderão ser usados para deixar as 
roupas secando depois da atividade com 
água.

NO SITE: Confi ra uma seleção completa de pionerias para cozinha que deixarão seu 
acampamento com cara de cozinha profi ssional!
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PARA NÃO ERRAR!
Esteja preparado para qualquer eventualidade 

durante o acampamento! 

Chuva durante o acampamento não precisa ser algo ruim. Para deixar sua 
barraca e a área da cozinha sempre secas e protegidas, o toldo deve estar 
bem montado e preso, para não soltar com o vento forte. O ideal nessas 
ocasiões é prender o toldo usando o Volta Redonda Com Cotes. Esse nó vai 
ajudar a deixar seu toldo bem preso e sem chances do nó soltar no meio da 
atividade.

Confi ra o passo a passo e deixe o canto da sua patrulha 
bem protegido.

1

2 

3 

Passe a corte pelo local em que 
o toldo será preso.

Com o lado menor, comece 
passando a ponta por trás 
da corda e, ao voltar, passe 
novamente por trás do lado 
menor.

Repita o procedimento três vezes, sempre deixando o nó bem fi rme.

Aproveite para acessar o site e conferir uma galeria com as maneiras mais seguras de 
posicionar o toldo para cada situação.

FOGO DE CONSELHO, 1ª EDIÇÃO - OUT/DEZ 2016
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RELATO DE ATIVIDADE

AVENTURAS 
PARA A VIDA 
INTEIRA!
Participar de eventos escoteiros deixa lembranças 
incríveis e amigos pelo mundo todo

m cada evento escoteiro, seja ele nacional ou internacional, o mais 
legal é conhecer locais e culturas diferentes. Começando pela língua 

falada no local. Em outro país será um desafi o se comunicar e isso te ajuda a 
sempre melhorar suas habilidades. Mesmo dentro do Brasil, as pessoas tem 
sotaques tão diferentes que aprendemos muito sobre a cultura do Estado só 
pela forma que eles falam.

As vantagens de participar desses eventos são incontáveis. Primeiro, porque 
todos os participantes do evento estão ali reunidos por um mesmo ideal, 
todos respiram escotismo diariamente e isso cria uma sensação fantástica 
de pertencimento àquele local. Além disso, sempre voltamos para casa com 
novos amigos.

Aquele consenso geral de que esses momentos são únicos e serão lembrados 
para sempre, cria uma sensação de que tudo pode e deve ser feito para 
aproveitarmos cada segundo dessas aventuras.

Colaboração especial do 
escotista Nicolas Iargas do 

G.E Carlos Pereira de Araujo

E
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Nicolas e parte da delegação brasileira no 14º World Scout Moot Canadá em 2013.

Nicolas e a amiga Ana durante a viagem ao Canadá.

Nicolas com os amigos durante o 2º Moot Interamericano em 2014 no Brasil.



SEMPREALERTA


