
COMUNICADOR

aquele que facilita a comunicação

Comunicação e Artes

LOBITOS 
BASE

1. Apresenta o teu Bando de forma criativa 

através da escrita, vídeo ou áudio.

2. Identifica quatro meios de comunicação 

social.

3. Recolhe um contato (telefone, morada, 

email) dos elementos da tua Unidade e 

responsabiliza-te por convocá-los pelo 

menos uma vez para uma reunião ou para 

uma atividade.

AVANÇADOS

4. Transmite, individualmente ou com outros 

elementos da tua Unidade, uma mensagem 

para escuteiros de outro Agrupamento.

5. Reconhece três marcas de comunicação 

social e os respectivos meios de 

comunicação utilizados.

6. Identifica uma estação de rádio local, 

regional ou nacional, sabendo a frequência e 

sintoniza-a num recetor de rádio.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Transmite, individualmente ou com outros 

elementos da tua Unidade, uma mensagem 

para escuteiros de outro Agrupamento.

2. Reconhece três marcas de comunicação 

social e os respectivos meios de 

comunicação utilizados.

3. Identifica uma estação de rádio local, 

regional ou nacional, sabendo a frequência e 

sintoniza-a num recetor de rádio.

AVANÇADOS

4. Conhece os fusos horários e as diferenças 

horárias para três pontos distintos do 

mundo.

5. Realiza a função de carteiro dentro da 

Unidade, com a entrega de mensagens 

escritas e endereçadas durante um mês.

6. Faz uma descrição pormenorizada de 

um local por onde passaste durante uma 

atividade

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Conhece os fusos horários e as diferenças 

horárias para três pontos distintos do 

mundo.

2. Realiza a função de carteiro dentro da 

Unidade, com a entrega de mensagens 

escritas e endereçadas durante um mês.

3. Faz uma descrição pormenorizada de 

um local por onde passaste durante uma 

atividade.

AVANÇADOS

4. Responsabiliza-te por fazer a reportagem 

fotográfica de uma atividade.

5. Elabora uma emissão de rádio e apresenta-a 

à Unidade.

6. Publica uma notícia ou relatório de uma 

atividade, na internet ou noutro meio de 

comunicação.
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CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Responsabiliza-te por fazer a reportagem 

fotográfica de uma atividade.

2. Elabora uma emissão de rádio e apresenta-a 

à Unidade.

3. Publica uma notícia ou relatório de uma 

atividade, na internet ou noutro meio de 

comunicação.

AVANÇADOS

4. Prepara e realiza um questionário junto 

da população local ou dos elementos do 

Agrupamento.

5. Conhece a história do Jamboree no Ar 

e do Jamboree na Internet, contacta 

um radioamador ou associação de 

radioamadores e, em conjunto, prepara 

para o Agrupamento um Jota/Joti (ou na 

impossibilidade do Jota, por manifesta falta 

de meios, o Joti).

6. Sê o responsável do Agrupamento 

pela animação de um espetáculo para a 

comunidade local.
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