
RADIOESCUTEIRO

aquele que se dedica á radio escutista

Comunicação e Tecnologia

LOBITOS

BASE

1. Constrói um “telefone com fio” (copos de 

iogurte) e envia uma mensagem com vinte 

palavras.

2. Elabora e apresenta um trabalho sobre 

várias formas de comunicação.

3. Envia uma mensagem codificada.

AVANÇADOS

4. Transmite uma mensagem em Homógrafo.

5. Constrói uma chave de Morse (como por 

exemplo do tipo do artigo publicado na Flor 

de Lis nº 1131 de Junho 2004). 

6. Demonstra que conheces algumas das 

abreviaturas utilizadas na operação de uma 

estação de rádio em fonia e telegrafia.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Transmite uma mensagem em Homógrafo.

2. Constrói uma chave de Morse (como por 

exemplo do tipo do artigo publicado na Flor 

de Lis nº 1131 de Junho 2004). 

3. Demonstra que conheces algumas das 

abreviaturas utilizadas na operação de uma 

estação de rádio em fonia e telegrafia.

AVANÇADOS

4. Elabora uma mensagem em código Morse 

com pelo menos trinta palavras.

5. Cria e realiza um atelier sobre comunicação 

para a tua Unidade.

6. Elabora um folheto sobre segurança numa 

estação de rádio.

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Elabora uma mensagem em código Morse 

com pelo menos trinta palavras.

2. Cria e realiza um atelier sobre comunicação 

para a tua Unidade.

3. Elabora um folheto sobre segurança numa 

estação de rádio.

AVANÇADOS

4. Constrói um oscilador telegráfico com chave 

de Morse.

5. Colabora na organização e na montagem de 

uma estação para o Jamboree no Ar.

6. Mantém contacto regular com um escuteiro 

estrangeiro.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Constrói um oscilador telegráfico com chave 

de Morse.

2. Colabora na organização e na montagem de 

uma estação para o Jamboree no Ar.

3. Mantém contacto regular com um escuteiro 

estrangeiro.

AVANÇADOS

4. Elabora um relatório pormenorizado, 

incluindo reportagem vídeo e áudio, de uma 

atividade de Jota ou Joti.

5. Faz a montagem de uma estação em campo, 

usando energias alternativas.

6. Constrói uma antena, de preferência multibanda, 

a ser utilizada numa estação de Jamboree no Ar, 

do Agrupamento, Núcleo ou Região.
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