
CIDADÃO LUSÓFONO

o bom cidadão português
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LOBITOS
BASE

1. Conhece o significado de lusofonia/lusófono 

e enumera quais os países que falam 

português.

2. Identifica no mapa onde se localizam os 

países lusófonos e quais as suas capitais.

3. Identifica as bandeiras dos países lusófonos 

e escolhe três para pintares.

AVANÇADOS

4. Evidencia que conheces a história que levou 

à diáspora lusófona.

5. Explica o papel da CPLP e quais os seus 

Estados Membros.

6. Aprende uma música ou dança de outro país 

lusófono.

EXPLORADORES E MOÇOS
BASE

1. Evidencia que conheces a história que levou 

à diáspora lusófona.

2. Explica o papel da CPLP e quais os seus 

Estados Membros.

3. Aprende uma música ou dança de outro país 

lusófono.

AVANÇADOS

4. Faz uma fotorreportagem sobre a lusofonia 

e organiza a respetiva exposição.

5. Identifica alimentos que provêm de outros 

países lusófonos e prepara um prato lusófono.

6. Entra em contacto com escuteiros de outros 

países lusófonos através de iniciativas 

promovidas pela Secretaria Internacional ou 

outras à tua escolha.

PIONEIROS E MARINHEIROS
BASE

1. Faz uma fotorreportagem sobre a lusofonia 

e organiza a respetiva exposição.

2. Identifica alimentos que provêm de outros 

países lusófonos e prepara um prato lusófono.

3. Entra em contacto com escuteiros de outros 

países lusófonos através de iniciativas 

promovidas pela Secretaria Internacional ou 

outras à tua escolha.

AVANÇADOS

4. Faz uma entrevista a alguém que já tenha 

estado num país lusófono.

5. Organiza o “Dia da lusofonia” no 

Agrupamento.

6. Escreve um artigo sobre a lusofonia para um 

jornal local.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS
BASE

1. Faz uma entrevista a alguém que já tenha 

vivido num país lusófono.

2. Organiza o “Dia da lusofonia” no 

Agrupamento.

3. Escreve um artigo sobre a lusofonia para um 

jornal local.

AVANÇADOS

4. Promove um evento em conjunto com 

cidadãos de outros países lusófonos junto da 

tua comunidade.

5. Organiza um evento sobre viagens/

experiências em outros países lusófonos.

6. Prepara uma atividade em conjunto com 

escuteiros de outro país lusófono.
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