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GUIA DE ETAPAS  
TROPA ESCOTEIRA 

CONCEITO 
 O Guia de Etapas é um conjunto de características 

para serem alcançadas pelos escoteiros de forma 

progressiva e de acordo com suas possibilidades. 

 Constitui um conjunto de condutas (valores, 

capacidades, habilidades, atitudes, qualidades) a alcançar 

por meio das diferentes ativadades da Seção. 

OBJETIVO 
 O único e grande objetivo pode ser resumido em 

guiar cada escoteiro na vivência cada vez mais profunda da 

Lei e da Promessa Escoteira. 

 A Lei Escoteira será o centro das atividades da tropa 

escoteira. Se observarmos a Lei Escoteira, nos será apontado 

o tipo de pessoa que se deseja formar por meio da prática do 

Escotismo, de maneira que a realização de cada conduta que 

se planeja no Guia de Etapas fortaleça o espírito escoteiro e 

torne possível a vivência cada vez melhor da Lei Escoteira. 
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ESQUEMA 
 O Guia de Etapas se desenvolve por meio de três 

etapas de progressão.  

 As etapas estão intimamente relacionadas entre elas, 

de modo que as características de cada uma delas sejam cada 

vez mais exigentes. Com isto, a aquisição de uma 

aprendizagem é essencial para iniciar outra de maior 

exigência, a progressão pessoal aparece como característica 

fundamental. 

 Cada uma das etapas de progressão tem áreas de 

desenvolvimento, que são: 

 Área Espiritual 

 Área Expressão 

 Área Técnicas Escoteiras 

 Área Institucionalidade 

 Área Desenvolvimento Físico 

 Área Civismo 

Por estas áreas se considera que cada uma delas tem um 

aspecto importante a se desenvolver nos jovens e que em 

seu conjunto aspiram a um desenvolvimento integral. 

Contudo, considerando algumas características de cada 

região, será possível a adaptação de algumas exigências em 

cada Área de Desenvolvimento, sem chegar a eliminá-la 

totalmente. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação aparece como o processo mais 

importante que deve ser feito na progressão pessoal do 

escoteiro. Deve ser feita de forma permanente e por meio de 

variados procedimentos que nos permitam tomar uma boa 

decisão. 

O procedimento de relatórios, sejam escritos ou orais, 

também é apropriado para avaliar o trabalho pessoal do 

escoteiro.  

O procedimento de observação, fundamentalmente 

sobre feitos ou comportamento do escoteiro, é apropriado 

para avaliar a progressão pessoal. 

 Importante destacar o seguinte: 

a. No processo de avaliação da progressão pessoal do 

escoteiro, devem participar além dos chefes de seção, 

outras pessoas importantes como pais, professores, 

monitores e submonitores; 

b. É obrigação da Chefia manter uma ficha de 

progressão pessoal do escoteiro e que este conheça 

quais são as condutas que se esperam dele e qual é 

seu avanço permanente. Além disso, é sugerido 

mostrar a progressão individual e coletiva como 

motivação; 
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c. É conveniente que a aprovação de cada Etapa de 

Progressão seja conhecida pelas etapas que 

corresponda em cada seção; 

d. Para o escoteiro é muito importante a aprovação de 

suas etapas de maneira que deverá ser feita uma 

cerimônia a fim de ressaltar esta conquista e 

proceder para a entrega de certificados e distintivo 

correspondente. Este feito constitui um incentivo 

para continuar a progredir e um exemplo para o resto 

da Tropa Escoteira. 

ETAPAS DE PROGRESSÃO 

 O Guia de Etapas da Tropa Escoteira é constítuido por 

três Etapas de Progressão, as quais são: 

 Escoteiro Noviço 

 Segunda Classe 

 Primeira Classe 

ARÉAS DE DESENVOLVIMENTO 

 O Guia é constítuido pelas seguintes áreas: 

 Espiritual 

 Expressão 

 Técnica Escoteira 

 Institucionalidade 
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 Desenvolvimento Físico 

 Civismo 

CONTÉUDOS DE CADA ÁREA 

I. Espiritual 

 Lema, Promessa e Lei; 

 Orações escoteiras; 

 Príncipios escoteiros. 

 

II. Expressão 

 Canções escoteiras; 

 Jogos; 

 Fogo de conselho; 

 Atividades artísticas. 

 

III. Técnica Escoteira 

 Nós e amarras; 

 Sinais de pistas; 

 Barraca e toldo; 

 Mochila; 

 Fogo; 

 Pioneirias; 

 Campismo. 

 

IV. Institucionalidade 

 Saudações e sinais de reconhecimento; 
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 Uniformes e distintivos; 

 História do Movimento Escoteiro; 

 Estruturas: associação, grupo, tropa, patrulha; 

 Formações, chamadas e sinais de mão. 

 

V. Desenvolvimento Físico 

 Esportes; 

 Higiene; 

 Exercícios de BP. 

 

VI. Civismo 

 Hino, Bandeira e Símbolos Nacionais; 

 Conhecimento da cidade, região e país; 

 Boa ação; 

 História do Brasil. 
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ETAPAS 

ESCOTEIRO NOVIÇO 
 Para se tornar um Escoteiro Noviço, o escoteiro 

deverá ter cumprido os 11 anos de idade e não deve ter mais 

que 15 anos e deverá passar satisfatoriamente as seguintes 

etapas. 

ESPIRITUAL 

a) Entender de acordo com sua idade o significado da 

Lei e a Promessa Escoteira e explicá-la ao seu Chefe 

de Tropa; 

b) Conhecer e entender o significado prático do lema 

escoteiro e explicar como vê sua aplicação na vida 

diária; 

c) Conhecer e entender a oração escoteira; 

d) Conhecer o significado do seu bastão de Patrulha; 

e) Conhecer e demonstrar a vivência dos princípios 

escoteiros. 

EXPRESSÃO 

a) Conhecer a palma escoteira; 

b) Conhecer três canções escoteiras e três jogos; 

c) Ter participado de uma esquete em um fogo de 

conselho. 
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TÉCNICA ESCOTEIRA 

a) Demonstrar praticamente como se fazem os nós 

direito, escota, escota alceado, volta do fiel, nó de 

correr e conhecer sua utilidade. 

b) Conhecer e explicar a utilidade dos sinais de pistas 

mais importantes, tais como: caminho a seguir, não 

seguir, objeto oculto, perigo, fim de pista, água 

potável, água não potável, esperar, obstáculo, começo 

de pista; 

c) Saber montar, desmontar, limpar e conservar uma 

barraca; 

d) Saber arrumar sua mochila para um acampamento; 

e) Saber acender uma fogueira e conhecer as regras de 

cuidado para acender, manter e apagar; 

f) Saber cozinhar uma refeição simples; 

g) Conhecer as regras de segurança, cuidado e 

manutenção de um canivete; 

h) Conhecer a história de Kim e participar de um Jogo do 

Kim com dez objetos; 

i) Demonstrar na prática que conhece e sabe a utilidade 

da amarra quadrada; 

j) Saber usar algumas ferramentas como marreta e 

serrote; 

k) Participar, junto de sua patrulha, na confecção de um 

estojo de primeiros socorros; 

l) Participar de um acampamento de duas noites. 
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INSTITUCIONALIDADE 

a) Conhecer o distintivo Escoteiro Mundial e Nacional e 

explicar o simbolismo de suas partes; 

b) Conhecer a saudação escoteira; 

c) Conhecer o significado da saudação com a mão 

esquerda; 

d) Conhecer os significados dos sinais de mão e 

chamadas de apito; 

e) Conhecer alguns acontecimentos importantes da vida 

de BP e criação do escotismo mundial; 

f) Conhecer como está formada sua Patrulha e a 

estutura da Tropa Escoteira. 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

a) Praticar um esporte e conhecer as regras mais 

importantes; 

b) Conhecer e praticar os exercícios de BP; 

c) Cuidar de sua apresentação pessoal e higiene (unhas, 

cabelos, sapatos); 

d) Manter e vestir seu uniforme impecável. 

CIVISMO 

a) Saber explicar a origem da Bandeira e Símbolos 

Nacionais; 

b) Saber hastear e arriar a Bandeira de forma correta; 

c) Conhecer algumas datas nacionais importantes; 

d) Conhecer os telefones de bombeiros, policiais, 

ambulâncias etc; 
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e) Fazer uma boa ação. 

ESCOTEIRO SEGUNDA CLASSE 

ESPIRITUAL 

a) Demonstrar que faz o possível para cumprir a cada 

dia sua Promessa Escoteira; 

b) Demonstrar que é um membro eficiente em sua 

Patrulha (boa assistência, interesse em aprender, 

interesse em ensinar, respeitoso, integrado 

positivamente em sua Patrulha); 

EXPRESSÃO 

a) Saber preparar pelo menos de duas maneira uma 

fogueira para o fogo de conselho, tomando as 

precauções que sejam necessárias; 

b) Conhecer pelo menos duas canções ou gratos para o 

fogo de conselho; 

c) Confeccionar seu poncho. 

TÉCNICA ESCOTEIRA 

a) Demonstrar praticamente como se fazem os nós 

aselha, catau, volta do ribeira, volta redonda com cotes; 

b) Reconhecer ao menos 15 sinais de pista; 

c) Demonstrar praticamente o uso e utilidades das 

amarras paralela e diagonal; 
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d) Conhecer as partes de uma bússola, identificando 16 

pontos da rosa do ventos e sua equivalência em 

graus; 

e) Conhecer as regras de segurança sobre o cuidado e 

uso de um machado; 

f) Conhecer um herbário com pelo menos 10 espécies, 

explicando sua identificação e seu habitat; 

g) Saber conseguir uma pegada em gesso e apresentá-la; 

h) Saber cozinhar o pão de caçador; 

i) Participar de um acampamento de três noites; 

j) Saber preparar pelo menos três pratos diferentes de 

comida; 

k) Participar satisfatoriamente de um Jogo do Kim de 

visão (15 objetos) e um Jogo do Kim de olfato (5 

elementos); 

l) Conhecer os procedimentos de primeiros socorros 

em casos de cortes simples, escoriações, sangramento 

nasal, picadas de insetos, queimaduras simples; 

m) Saber como transportar um ferido e como enfaixar 

mãos, pés, cabeça, joelho etc; 

n) Conhecer diferentes tipos de macas e demonstrar 

praticamente como fazê-las. 

INSTITUCIONALIDADE 

a) Conhecer a origem da fundação do Escotismo 

brasileiros e conhecer os acontecimentos mais 

importantes dos fundadores; 

b) Conhecer a estrutura de seu grupo escoteiro; 
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c) Conhecer o uniforme e distintivos. 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

a) Saber nadar; 

b) Conhecer as principais medidas de seu corpo (altura, 

peso, medida da mão edo pé, medida de seu passo ao 

caminhar e correr); 

c) Realizar uma caminhada diurna de aproximadamente 

10km junto de outro escoteiro; 

CIVISMO 

a) Ter conhecimentos gerais de sua cidade (história, 

lugares turísticos, serviços públicos, principais ruas); 

b) Saber enviar uma carta; 

c) Conhecer o nome das autoridades de Governo, 

prefeito, governador etc; 

d) Fazer uma boa ação. 

ESCOTEIRO PRIMEIRA CLASSE 

ESPIRITUAL 

a) Demonstrar que tem progredido na aplicação prática 

de sua vida diária conforme os princípios da 

Promessa e Leis Escoteiras e que é um exemplo para 

os outros escoteiros e inclusive para aqueles que não 

o são; 

b) Ser capaz de preparar um escoteiro noviço na Área 

Espiritual; 
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EXPRESSÃO 

a) Fazer uma maquete de um acampamento contendo 

mesa, cozinha, despensa, barracas etc; 

b) Ensinar uma canção e pelo menos 2 jogos a outros 

escoteiros; 

c) Organizar um debate e saber coordená-lo com 

clareza; 

TÉCNICA ESCOTEIRA 

a) Participar de um acampamento de 4 noites; 

b) Participar satisfatoriamente de Jogos do Kim de visão, 

olfato, tato e paladar; 

c) Saber orientar-se utilizando a bússola ou outro 

intrumento como o relógio, por exemplo; 

d) Saber calcular aproximadamente distâncias e alturas; 

e) Saber em que casos e como deve ser feita a respiração 

artificial; 

f) Confeccionar junto de sua Patrulha um insetário com 

no mínimo 20 espécies diferentes, indicando seus 

principais hábitos e nomes; 

g) Saber reparar algum artefato doméstico (ferro de 

passar, torneira etc); 

h) Saber cozinhar 5 comidas; 

i) Saber usar um extintor; 

j) Conhecer as regras de segurança em um 

acampamento, em casa, em vias públicas, no grupo 

escoteiro, na escola e em recintos públicos. 
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INSTITUCIONALIDADE 

a) Conhecer a estrutura da Associação Escoteira Baden-

Powell; 

b) Conhecer o nome das autoridades escoteiras de sua 

cidade e de seu país. 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

a) Saber andar de bicicleta. 

CIVISMO 

a) Conhecer e explicar algumas regras de segurança no 

trânsito; 

b) Conhecer algumas operações bancárias como 

depósitos, saques, abrir uma conta de poupança etc; 

c) Participar da programação de uma boa ação coletiva; 

d) Ter conhecimentos gerais de sua região e de seu país. 

Ao término desta etapa de progressão, o escoteiro 

realizará sua Jornada de Primeira Classe de 24 horas, na 

companhia de outro escoteiro que também tenha finalizado 

esta etapa. 

 Nesta Jornada, o escoteiro deverá percorrer 

aproximadamente 20km, pernoitar em um local seguro e 

realizar algumas tarefas que serão pedidas. 


