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União dos Escoteiros do Brasil 
Diretoria de Métodos Educativos 
Equipe Nacional de Gestão de Adultos 

Unidade Didática 
 

Curso Básico  
 

TÍTULO DA SESSÃO: Fogo de Conselho 
 

DURAÇÃO – 60´ 

 

OBJETIVOS GERAIS: Compreender a como se planeja e organiza um fogo de 
conselho ou lamparada 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Compreender a importância do Fogo de Conselho como elemento no Programa de 
Jovens; 
• Conhecer o Tipos de Fogo de Conselho; 
• Distinguir a diferença existente entre o Fogo de Conselho, Lamparada e a Flor 
Vermelha 
• Compreender os passos que devem ser seguido para organizar um fogo de 
conselho. 
 

. 

CONTEÚDO: 
• Fogo de Conselho 
• Lamparada 
• Flor Vermelha. 

 
 

MATERIAL: 
 

• Fogo de Conselho 
• Escotista em Ação do Ramo Lobinho 

 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

Tempo (minutos) Tema Metodologia 

30 Fogo de conselho, lamparada e flor vermelha PL 

 Realização do fogo de conselho TG 

30 Avaliação e fechamento DD 

Legenda: 
PL - Palestra 
TG - Trabalho em Grupo 
DD - Discussão Dirigida 
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DETALHAMENTO DA METODOLOGIA: 
 

O facilitador realiza uma explanação sobre a origem do Fogo de Conselho, a 
importância do Fogo de Conselho como elemento no Programa de Jovens e os tipos 
de Fogo de Conselho. 
 
Os participantes do curso sob a supervisão do facilitador e dos demais membros da 
equipe do curso deverão organizar e realizar um Fogo de Conselho. Sugere-se esta 
etapa prática seja realizada no período da noite após o jantar. 
 
Após a realização do fogo de conselho, o facilitador deverá fazer uma avaliação 
coletiva com os participantes para levantar os pontos a serem melhorados e os 
pontos de sucesso na atividade. O facilitador deverá estar atento durante a realização 
do fogo de conselho para levantar os pontos importantes que deixaram a desejar e 
explicar como deveria ter sido feito. O facilitador deverá contar com o apoio e 
colaboração dos demais membros da equipe para auxiliar nos levantamento de todos 
os pontos. 
 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
• Fogo de Conselho 
• Escotista em Ação do Ramo Lobinho 
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