
 
 

Título Ideias para os Encargos de Patrulha 

Duração  40 minutos 

Número de 
Aplicadores 

Um aplicador, porém é possível realizar sem aplicadores 

Quantidade de 
participantes 

A partir de 2 jovens, separados por patrulha (patrulha sênior - até 6 
jovens) 

Materiais Cartolina ou Papel Kraft ou Celulares 

Objetivos  Abranger as possibilidades de atuação dos encargos de patrulha, 
fazendo o diagnóstico das necessidades do dia-a-dia e acampamento. 

Desenvolvimento 

Por patrulha, faça a descrição de todas as tarefas de uma patrulha, em 
sede e no campo, separadamente. Para facilitar, transforme as tarefas 
em desenhos representativos, figuras ou o que se assimilar com a ação 
da tarefa, como se fossem hieróglifos. 
Após listar os desenhos, coloque os nomes dos cargos que existem no 
material didático. Segue a lista anexada para auxiliar as patrulhas se 
necessário. 
Caso tenha mais de uma patrulha no desenvolvimento da atividade, 
peça para que eles troquem os cartazes, e que conectem, os desenhos 
com os encargos. Caso possua poucos jovens na tropa, faça com que a 
própria patrulha faça a conexão de tarefas com os encargos. 
Peça que se encontrarem funções que não estão listadas, que eles 
criem nomes de cargos para essas funções. 
Ao final, faça uma breve discussão entre os participantes sobre os 
resultados obtidos e quais são as pessoas que melhor se encaixam em 
cada encargo. 

 



 

Descrição 

Estimule que os jovens percebam quais são as tarefas existentes no 
cotidiano e em campo, a importância da distribuição delas entre os 
membros da patrulha e que analisem se existem tarefas para novos 
encargos como: Engenheiro, Historiador, Fotógrafo, Jornalista, Social 
Media, entre outros. 
Caso sua patrulha tenha um encargo diferente nos apresente essa 
ideia. 

Competências 
trabalhadas 

Reconheço que minha patrulha é uma comunidade de vida com a qual 
posso contribuir com minha experiência pessoal e na qual posso 
receber críticas construtivas que auxiliem meu desenvolvimento. 

Atividades do 
programa educativo 
relacionadas  

 
Conhecer os membros de sua patrulha e os seus encargos. 
 
Assumir e desempenhar plenamente seus encargos na patrulha durante 
os últimos 3 meses, sendo bem avaliado pelos seus companheiros. 
 
Especialidade que podem ser relacionadas com alguns encargos:  
Almoxarife - Habilidades Escoteiras 
Culinária - Habilidades Escoteiras 
Culinária Vegetariana - Serviços 
Educação Financeira - Serviços 
Entrega de Mensagens - Serviços 
Ferramenta de Corte - Habilidades Escoteiras 
Lenhador - Habilidades Escoteiras 
Marcenaria - Serviços 
Nutrição - Serviços 
Prevenção ao Bullying - Serviços 
Primeiros Socorros - Serviços 
Radioamadorismo - Serviços 
Salvamento - Serviços 
Socorrismo - Serviços 

 



 

Técnicas de Sapa - Habilidades Escoteiras 
 

Autores (as) João Guilherme Dezotti  e Alessandra Aya Kodama Iwamoto 

 

PATRULHA: TROPA: DATA: 

MEMBROS JUVENIS: 

 

ENCARGOS NA SEDE ENCARGOS NO CAMPO 

DESCRIÇÃO JOVEM DESCRIÇÃO JOVEM 

TESOUREIRO 
- Administra os recursos financeiros 

e materiais da patrulha; 
- Mantém o livro da Patrulha atualizado; 

- Inscreve a patrulha nas atividades 
externas. 

 

COZINHEIRO 
- É o primeiro a levantar-se;  

- Acende o fogo e põe a água para ferver;  
- Cozinha de maneira higiênica;  

- Mantém limpos todos os utensílios da 
cozinha;  

- Nunca põe utensílios e alimentos no 
chão;  

- Demarca a área da cozinha. 

 

ALMOXARIFE 
- Repara todo material danificado;  
- Cuida da limpeza dos lampiões;  

- Acende os lampiões nas horas certas; 
Cuida e conserva todo equipamento da 

patrulha. 

 

AUXILIAR DE COZINHA 
- Mantém a cozinha limpa e organizada; 

- Auxilia o cozinheiro em todos os afazeres; 
- Lava e limpa todos os utensílios da 

cozinha, o aguadeiro e o sanitarista podem 
ajudar, mas a responsabilidade é do 

auxiliar. 

 

MENSAGEIRO 
- Sabe manusear o Radio HT;  

- Levar informações em longas distâncias;  
- Interessar-se a novas formas de se 

comunicar. 

 

INTENDENTE 
- Armazena os gêneros alimentícios; 

- Sempre busca os alimentos entregues 
pela chefia. 

 

 



 

ENGENHEIRO 
- Construir e coordenar pioneirias; 

- Interessar-se a novas técnicas mateiras. 
 

LENHADOR 
- Manuseia as ferramentas de corte; 

- Responsável pelas medidas de segurança; 
- Montagem do canto do lenhador; 

- Afia suas ferramentas; 
- Armazena lenha e conhece os tipos de 

fogueiras e técnicas para fazer fogo. 

 

SOCORRISTA 
- Responsável pelo kit de Primeiros 

Socorros da patrulha,  
- Preocupar-se com que todos conheçam os 

procedimentos básicos de Primeiros 
Socorros. 

 

SANITARISTA 
- Mantém a limpeza no campo; 

- Recolhe os lixos; 
- Limpa as fossas e latrinas. 

 

OUTRO 
EX: HISTORIADOR, FOTÓGRAFO,  

ANIMADOR, BIBLIOTECÁRIO,  
JORNALISTA, SOCIAL MEDIA, ETC. 

 

AGUADEIRO 
- Ajuda o auxiliar de cozinha na limpeza;  
- Responsável por sempre ter água na 

cozinha;  
- Abastece sempre sua patrulha com água.  

 

 

 


