
Nome:

Patrulha:

Tropa:

Grupo Escoteiro:

Olá Escoteiro(a)!

Tudo bem?

A sua jornada rumo à Lis de Ouro começou! Serão 
vários desa�os até você alcançar este objetivo. 
Para orientar o seu caminho use este check list, 
onde você marca  suas conquistas, planeja suas 
metas  e evita se perder pelo trajeto.

Progressão Pessoal

Ter realizado a totalidade das atividades no Guia 
Tropa Escoteira em Ação!

Pistas 
Trilha
Rumo
Travessia

___/___/____ 
___/___/____ 
___/___/____ 
___/___/____ 

Cordão Verde e Amarelo

Possuir no mínimo 6 especialidades distribuídas 
nos cinco ramos de conhecimento, em qualquer 
nível.

1. Habilidades Escoteiras

2. Serviços                               

3. Ciências e Tecnologia

4. Cultura

5. Desportos 

6. Outra

                                                   Nível: ____
__________________       ___/___/___

                                                   Nível: ____
__________________       ___/___/___

                                                   Nível: ____
__________________       ___/___/___
                                                   Nível: ____
__________________       ___/___/___
                                                   Nível: ____
__________________       ___/___/___

Cordão Vermelho e Branco

Possuir no mínimo12 especialidades, estando 
entre elas a especialidade de Primeiros Socorros, 
no nível 2, e mais 3 especialidades do ramo de 
conhecimento Serviços, todas no nível 2.

1. Primeiros Socorros

2. Serviços                               

3. Serviços

4. Serviços

5. Outra 

6. Outra

7. Outra

8. Outra

9. Outra

10. Outra

11. Outra

12. Outra

                                                           Nível: _____ 
                                                           ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___

                                               Nível: ____
__________________   ___/___/___                                                   Nível: ____

__________________       ___/___/___



Insígnia de Modalidade

Possuir no mínimo 3 especialidades relacionadas 
à Modalidade, pelo menos no nível 2.

(  ) Básica - Explorador
1. _________________   ___/___/___
2. _________________   ___/___/___
3. _________________   ___/___/___

Insígnia de Interesse Especial

Possuir uma das Insígnias de Interesse especial 
do Ramo Escoteiro.

(  ) Insígnia de Ação Comunitária
(  ) Insígnia do Aprender
(  ) Insígnia do Cone Sul
(  ) Insígnia de Lusofonia
(  ) Insígnia Mundial do Meio 
Ambiente

Noites Acampadas

(  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )
1    2     3    4    5    6    7     8    9   10

Possuir pelo menos 10 noites de acampamento, 
como Escoteiro, com sua Patrulha ou Tropa
Escoteira. Registre as noites acampadas, nome do 
acampamento ou localização e período.

                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___
                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___
                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___                                             
______________________________   
___/___/___         até       ___/___/___

Compartilhe com a gente a sua nova conquista! 
Poste sua foto recebendo a Lis de Ouro nas redes 
sociais com a hashtag.

                                             
___/___/___

(  ) Mar - Grumete
1. _________________   ___/___/___
2. _________________   ___/___/___
3. _________________   ___/___/___

(  ) Ar - Aviador
1. _________________   ___/___/___
2. _________________   ___/___/___
3. _________________   ___/___/___


