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ACAMPAMENTO DE GRUPO 2014 – GRANDES AVENTURAS NÁUTICAS 

“Navegar é preciso; viver não é preciso.” 

 

Por volta de 70 a.C., o general Pompeu foi incumbido da missão de transportar o trigo das províncias para a 
cidade de Roma. Naqueles tempos, os riscos de navegação eram grandes, em virtude das limitações 
tecnológicas e dos vários ataques piratas que aconteciam com relativa freqüência. Sendo assim, os 
tripulantes daquela viagem viviam um grave dilema: salvar a cidade de Roma da grave crise de 
abastecimento causado por uma rebelião de escravos ou fugir dos riscos da viagem mantendo-se 
confortáveis na cidade de Sicília. Foi nesse contexto que então Pompeu proferiu essa lendária frase.  

Mil e quinhentos anos mais tarde, na metade do segundo milênio da era cristã, os moradores de Portugal, 
presos entre o mar e a Espanha, tiveram que usar do significado dessa lendária frase para sobreviverem. Era 
uma questão de destino e necessidade. Pompeu agora era Dom Henrique, o infante, que mereceu o epíteto 
de o Navegador. Ele percebeu que navegar era o destino de Portugal quando, na Ceuta tomada aos 
muçulmanos do norte da África pelos soldados de seu pai, dom João, viu de perto o que a Europa estava 
perdendo ou pagava fortunas para ter: armazéns abarrotados de especiarias, jóias e tecidos do Oriente e 
ouro, prata e marfim do interior africano. A partir daí, Dom Henrique abraçou o que seria o objetivo de sua 
vida: ir às fontes da riqueza, de navio, por onde ninguém tinha navegado antes. Iniciava-se a Era das 
Navegações.  

Segundo o Moderno Dicionário Michaelis, navegar é viajar pelo mar ou pelos grandes rios. É atravessar, 
cruzar, percorrer o oceano ou o espaço. É dedicar-se à navegação. É carregar, caminhar, percorrer certa 
distância. Todos esses significados podem ser representados como: NAVEGAR É SE AVENTURAR. 

O AcampaGED 2014 – GRANDES NAVEGADORES NÁUTICAS é um acampamento especial de grupo, 

destinado aos Lobinhos(as), Escoteiros(as), Seniores, Guias, Chefes de Seção, Assistentes, Diretores e dos 
pais e/ou responsáveis do Grupo Escoteiro Desterro, que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 
2014, no Florianópolis. 

Os objetivos do AcampaGED 2014 são:  

1) Promover a integração e o espírito escoteiro entre todos os membros do Grupo Escoteiro Desterro, 
principalmente no convívio constante com a natureza e na participação sadia em atividades desportistas e 
recreativas; 

2) Conscientizar e estimular os nossos jovens a importância de conhecer um pouco mais sobre a História da 
Navegação e de seus Grandes Navegadores Antigos e Contemporâneos; 

3) Proporcionar oportunidades para que eles desenvolvam, em suas potencialidades, habilidades no terreno 
das Especialidades: Arte da Marinharia e História Marítima. 

a) Para conquistar a especialidade Arte da Marinharia, em nível 1, é necessário cumprir 3 dos 9 itens; 
para nível 2, é necessário cumprir 6 dos 9 itens; e para nível 3, são necessários todos os itens. Os 
itens desta especialidade são:  
1. Fazer 8 (oito) nós, além dos comumente recomendados nos Guias dos Ramos. 
2. Percintar e forrar cabos, montando um quadro de nós e voltas. 
3. Fazer nós e voltas especiais para reduzir esforços, balsos e improvisar uma cadeira para trabalhos especiais. 
4. Fazer 5 (cinco) tipos de pinhas. 
5. Fazer trabalhos de embotijos e gaxetas. 
6. Fazer 6 (seis) botões diferentes. 
7. Confeccionar 3 (três) tipos de coxins. 
8. Utilizar utensílios do marinheiro para costurar e remendar lonas, capas e velas. 
9. Pesquisar sobre o embasamento histórico da arte do marinheiro, apresentando palestra à Seção  

b) Para conquistar a especialidade História Marítima, em nível 1, é necessário cumprir 2 dos 6 itens; para 
nível 2, é necessário cumprir 4 dos 6 itens; e para nível 3, são necessários todos os itens. Os itens 
desta especialidade são:  
1 Pesquisar e apresentar a História do surgimento da navegação em geral no mundo e como se desenvolveu 

sua evolução até o presente. 



2 Pesquisar e apresentar a História da Marinha do Brasil, seus expoentes e lideres que valorizam sua tradição, 
bem como sua evolução tecnológica. 

3 Pesquisar e apresentar a História da Marinha Mercante do Brasil, no Império e na República. 
4 Pesquisar e apresentar a História da navegação fluvial no Brasil e suas possibilidades nas diversas regiões 

geográficas. 
5 Pesquisar e apresentar a História da arte marinheira e naval, pesquisando e apresentando o resultado à 

Seção. 
6 Visitar algum museu ou feira náutica, montando um painel sobre o evento, a ser exposto em seu Grupo 

Escoteiro. 

 

Entretanto, para que os objetivos acima citados sejam cumpridos é 
indispensável que as seções ou tropas do GED (Alcatéia, Tropa 
Escoteira, Tropa Sênior, Clã Pioneiro e Diretoria/Pais) realizem as 
seguintes tarefas prévias: 

 

1) Preparar e apresentar uma peça ou esquete de uma história de 
ficção que narre uma grande aventura náutica existente em uma 
obra de arte (livro, cinema, televisão) e uma palma escoteira 
nórdica, para serem apresentadas no Fogo de Conselho.  

 

Descrição do Acampamento: 

  

 Abertura do AcampaGED:  

Neste primeiro encontro com o GE Desterro, dar as boas vindas, 
promover o hasteamento das bandeiras e explicar os objetivos do 
AcampaGED a todos. 

 

 Separação das Equipes: 

Material: panos, tintas, pincéis, sisal, papel, caneta. 

Os participantes do AcampaGED, colocados em círculos, são 
chamados para integrar as equipes, conforme arranjados 
previamente pelos organizadores e de forma justa e imparcial. O 
número de equipes será proporcional ao número de participantes, 
não mais que 10 integrantes por equipe. Os nomes das equipes 
serão os nomes de importantes e famosos navegadores e 
aventureiros de todos os tempos. 

Em seguida, as equipes receberão uma lista de objetos que 
deverão providenciar. Os objetos pedidos são: a confecção de um 
totem, para representar a equipe, uma bandeirola para o totem 
com a marca de todos os participantes da equipe e o nome da 
equipe, e a criação de um grito de equipe. 

 

 Jogo Ativo: Arco-íris 

Solicitar a cada uma das equipes que tragam 7 integrantes 
representando as 7 cores do arco-íris, utilizando apenas as roupas 
ou o material de dormir. As equipes que apresentarem os seus 
arco-íris, perfeitos, estarão livres para almoçar. 

 

 Módulo: “AVENTURAR É PRECISO...”:  

Neste módulo, através de um rodízio de bases, cada equipe 
conhecerá assuntos relativos ao tema do ACAMPAGED 2014. As 
bases deste módulo estão divididas em: Instrumentação Náutica, 
As Aventuras Náuticas Antigas, Grandes Desastres e Naufrágios,  

Programação do Acampamento: 

29/11 (Sábado) 

08:00  Abertura do Campo 

08:00 – 10:00  Montagem das 
barracas 

09:00 – 10:00  Reunião com a Chefia 
(Informações do Acampamento) 

10:00  Abertura do Acampamento  

(Boas Vindas e IBOA) 

10:15  Lanche 

10:30  Separação das Equipes e 
Jogo Ativo 

12:30 – 14:00  Almoço 

14:00 – 18:30  Módulo: “Navegar é 
preciso...” 

16:30 Lanche 

18:30  Arriamento  

(Realizado pela equipe de trabalho) 

18:30 – 20:00  Banho  

(Sendo que a Alcatéia tomará banho 
primeiro, e em seguida os demais).  

19:45 – 21:15  Jantar 

21:15 – 22:15  Fogo de Conselho 

22:15 – 00:00  Jogo Noturno e Festa 
de Confraternização 

00:00  Silêncio 

 

30/11 (Domingo) 

07:00  Alvorada 

07:30  Ginástica Matutina 

07:45 – 08:30  Café da Manhã 

08:00  Hasteamento  

(Realizado pela equipe de trabalho) 

08:15 – 09:00   Culto Ecumênico 

09:00 – 12:00  Módulo:  

10:30  Lanche 

12:00 – 13:30  Almoço 

13:30 – 15:00  Desmonte do Campo 

14:30 – 15:00  Pente Fino 

15:00 – 15:45  Encerramento 



Pirataria e Corsários, As Aventuras Náuticas Modernas (Era das Grandes Navegações), As Aventuras 
Náuticas Contemporâneas. Cada base terá a duração de 45 minutos. 

 

 Fogo de Conselho: As Artes e as Aventuras Náuticas 

Os navegadores e suas grandes aventuras no mar foram sempre a fonte de inspiração para vários artistas, 
tornando os relatos destes exploradores, alguns verdadeiros, outros uma mistura de realidade e fantasia, em 
literatura, pintura, escultura, cinema, etc. 

Com este objetivo, cada uma das seções do Grupo Escoteiro Desterro deverá apresentar a versão de uma 
GRANDE AVENTURA NÁUTICA, representada em alguma forma de arte. Alguns exemplos são: os romances 
Moby Dick de Herman Melville, O velho e o mar de Ernest Hemingway, Odisséia de Homero, Cem dias entre 
o céu e o mar de Amyr Klink; os filmes Waterworld de Kevin Reynolds, Capitão Phillips de Paul Greengrass, 
As aventuras de Kon Tiki de Joachim Ronning, As aventuras de PI de Ang Lee. 

 

 Jogo Noturno: “Os Monstros Marinhos” 

 

 Módulo Espiritualidade: “As Conseqüências das Grandes Navegações” 

 

 Módulo: O MELHOR NAVIO PIRATA DO MUNDO 

Neste módulo, as equipes participarão de uma atividade onde será apresentado o Melhor Navio Pirata do 
Mundo.  

 


