
Agrupamento 867 Alcanena – Corpo Nacional de Escutas 

Lista de Material para Actividade de Escuteiros 

O material necessário para uma actividade depende muito da sua duração, daquilo que se vai fazer, 

das condições climatéricas, etc… Deixamos uma lista extensa para que não falte nada, mas que 

também não vá a mais, pois vai aumentar o peso da mochila. A mochila deve ser arrumada pelo 

escuteiro com a ajuda dos pais. Todo o material deve ser identificado! 

Alimentação 

� Cantil 

� Prato para sopa, prato e copo (não de vidro) 

� Colher, faca e garfo 

Higiene Pessoal 

� Toalha e calção ou fato de banho 

� Chinelos/sandálias de praia para tomar banho 

� Estojo com: 

o Escova e pasta de dentes 

o Shampoo e sabonete/gel de banho 

o Pente ou escova 

Vários 

� Saco-cama e colchonete/esteira 

� Mochila pequena (com duas alças para por nas costas) 

� Lanterna 

� Sacos de plástico para lixo e roupa suja 

� Lenços de papel 

Roupa e Calçado 

� Uniforme Oficial e de Campo (deve estar marcado ou identificado para não haver trocas), o 

responsável da actividade informa do que usar e quando, mas em geral temos que: 

o O Uniforme Oficial é usado em cerimónias de abertura/encerramento e na Eucaristia 

o O Uniforme de Campo é usado em actividades de ar livre, no local de acampamento 

ou em raid, jogos de vila/cidade e situações em que exista contacto com a 

comunidade 

o Pode ser permitido o uso de roupa não oficial em situações em que o escuteiro não 

contacta com a comunidade 

� Mudas de roupa interior (uma por dia) 

� Agasalho para a noite 

� Fato de treino (para dormir) 

� Calçado suplente confortável 

Condições Climatéricas (material a usar dependendo das condições climatéricas esperadas) 

� Boné 

� Protector solar 

� Repelente  

� Impermeável 

� Luvas e gorro 


