


Estes 10 anos foram de crescimento
consolidado em torno do Campo de
Excelência que é o CEO. Foram anos de
consolidação e afirmação do Centro
Escutista como local de referência para
atividades promovidas em prol dos jovens
que nos são confiados.

Passados 10 anos desde a sua
inauguração, chegou o momento de o
nosso CEO ter uma Oferta Pedagógica que
o eleve mais uma vez ao patamar de
excelência e torne a experiência de uma
atividade no Centro Escutista do Oeste
uma aventura inesquecível.

Enquadramento

O Centro Escutista do Oeste (CEO) é um
sonho tornado realidade ao longo dos
últimos 40 anos por todos os escuteiros
do Núcleo do Oeste.

A 6 de Junho de 2010 realizou-se o que
todos esperavam - a inauguração do
nosso CEO, num dia de entusiasmo e
alegria para todos aqueles que tiveram o
privilégio de participar nesse dia que
marca a história do Oeste.



• Reforçar a importância do CEO como
fator de crescimento individual e
coletivo dos jovens;

• Fomentar a partilha de dinâmicas e
atividades por parte dos
agrupamentos do núcleo do Oeste,
promovendo o sentido de pertença ao
CEO.

Objetivos

• Proporcionar aos jovens que façam
atividades no CEO um conjunto de
dinâmicas que vão de encontro às 8
Maravilhas do Método;

• Enquadrar pedagogicamente as
diferentes dinâmicas pré-existentes e
criar novas ferramentas, de forma a
envolver os jovens na vida do CEO;



Existirá uma insígnia base e depois cada
uma das áreas terá um símbolo próprio
que cada elemento deverá acrescentar à
insígnia base.

O principal objetivo é que a insígnia seja
alcançada gradualmente, não sendo
necessário fazer todas as atividades
relacionadas com cada uma das áreas de
uma única vez. Durante o tempo em que
o jovem permanecer na unidade pode
completar uma ou mais insígnias.

Dinâmica

A  Oferta Pedagógica do CEO terá na sua 
primeira fase 3 grandes áreas:

1) Vida em Campo;
2) Ambiente;
3) Percursos.

As dinâmicas propostas têm como base o
desenvolvimento de atividades relacio-
nadas com cada uma das áreas, para cada
uma das unidades do Corpo Nacional de
Escutas. As atividades proporcionam a
vivência de experiências a quem faz uma
atividade no Centro Escutista.



Organização

Como alcançar a Insígnia?

Para alcançar a insígnia será necessário
completar dois conjuntos de tarefas. O
primeiro grupo de tarefas obrigatórias e
um segundo grupo de tarefas facultativas.

Será necessário fazer as 4 tarefas
obrigatórias e 3 tarefas facultativas.



Organização

Como sei quais as tarefas obrigatórias e as
tarefas facultativas?

Existirá à venda (num valor simbólico) no CEO o
cartão de registo que tem toda a informação
em relação às diferentes tarefas.

Quem verifica se eu fiz todas as tarefas?

“A honra do escuta inspira confiança” e “o
escuta é leal” - este será o mote da oferta
pedagógica do CEO. Quem “certifica” a
conclusão das tarefas de cada uma das áreas é
o próprio jovem e/ou o Chefe de Unidade.



Organização

Como posso ter os materiais e/ou dinâmicas 
para realizar a atividade?

As tarefas existentes têm um ficha de
acompanhamento que faz a explicação e
enquadramento da atividade.

As equipas de animação devem fazer a
reserva da atividade atempadamente,
sendo-lhe disponibilizada (sob
confirmação da disponibilidade da
atividade) a ficha de acompanhamento da
mesma.



Organização

Como posso ter os materiais e/ou 
dinâmicas para realizar a atividade?

Na hora combinada, o animador
responsável pela atividade deverá dirigir-
se ao Staff do CEO para que lhe seja
disponibilizado o material para a
realização da atividade.

No final da atividade os materiais devem
ser devolvidos ao Staff do CEO.



Organização

As atividades têm custos para os
participantes?

As atividades são tendencionalmente a
custo zero, no entanto podem existir
algumas com custos.

O custo de cada atividade é referido nas
fichas de acompanhamento.



Organização

As atividades têm custos para os
participantes?

Existem várias modalidades de custos:

• Com custos pré-definidos (que devem ser 
pagos antecipadamente);

• Com caução (caução que é entregue ao 
Staff do CEO no ato da entrega do material 
e depois devolvido ao animador depois da 
entrega do material, caso não exista danos 
no material cedido);

• Com custo livre.



Organização

Onde e como posso ir buscar a minha
insígnia?

A insígnia terá um custo simbólico e
estará à venda no CEO, via Staff.





- Acampar 4 noites no CEO;

- Participar numa Atividade 

de Referência do CEO (JOTA/

JOTI ou Azimute 270);

- Fazer o Jogo da Amizade;

- Jogo do CEO .

- Acampar 6 noites no CEO;
- Participar numa Atividade

de Referência do CEO (JOTA/
JOTI ou Azimute 270);

- Fazer o Jogo da Amizade;
- Jogo do CEO.

- Acampar 6 noites no CEO;
- Participar numa Atividade

de Referência do CEO (JOTA/
JOTI ou Azimute 270);

- Jogo do CEO; 
- Participar nos 33 Trabalhos

do CEO.

- Acampar 6 noites no CEO;
- Participar numa Atividade

de Referência do CEO (JOTA/
JOTI ou Azimute 270);

- Fazer parte do Staff do CEO;
- Participar nos 33 Trabalhos

do CEO.

- Ação de Sensibilização sobre
Desperdício Alimentar; 

- Azimute 270;
- Caminhos de Fé; 
- CoastWatch;
- Construção de Ecopontos;
- Dinâmica de nós;
- Dinâmica de orientação;
- Dinâmica de orientação por estrelas;
- Dinâmicas de socorrismo;
- Homógrafo;
- Jogo da Alimentação Sustentável;
- Jogo da Amizade (III e IV);
- Jogo da Separação dos Resíduos;
- Jogo das ODS;
- Jogo de Cidade por Caldas da 
Rainha;

- Jogo de São Francisco
de Assis (I);

- Jogo de São Jorge;
- Jogo de São Nuno de

Santa Maria;
- Jogo de São Paulo (IV);
- Jogo de São Pedro (III);
- Jogo de São Tiago (II);
- Jogo de Vila por S. Martinho 

do Porto;
- Jogo do CEO (IV);

- Jogos de Cooperação;
- Jogos de Praia;
- Limpeza de Praia;
- Oficina de Códigos e Cifras;
- Paúl de Tornada;
- Percurso grande dos Caminhos do CEO;
- Percurso médio dos Caminhos do CEO;
- Percurso pequeno dos Caminhos do CEO;
- Pirogravura;
- Projeto Rios;

- Radio-escutismo;
- Separação de Resíduos; 
- Serigrafia;
- Serviço de Cordas;
- Staff do CEO;
- Tecoree;
- Viagens de São Paulo (IV).



- Fazer Separação de Resíduos; 
- Construção de Ecopontos;
- Paúl de Tornada;
- Limpeza de Praia.

- Fazer Separação de Resíduos; 
- Paúl de Tornada;
- CoastWatch ou Projeto Rios;
- Jogo da Alimentação

Sustentável. 

- Fazer Separação de Resíduos; 
- CoastWatch ou Projecto Rios; 
- Jogo da Alimentação

Sustentável;
- Jogo da Separação dos

Resíduos.

- Fazer Separação de Resíduos; 
- Jogo da Separação dos 

Resíduos;
- Jogo das ODS;
- Ação de Sensibilização sobre

Desperdício Alimentar.

- Acampar no CEO;
- Ação de Sensibilização sobre

Desperdício Alimentar (I, II e III);
- Azimute 270;
- Caminhos de Fé; 
- CoastWatch (I e IV);
- Construção de Ecopontos (II, III e IV);
- Dinâmica de nós;
- Dinâmica de orientação;
- Dinâmica de orientação por estrelas;
- Dinâmicas de socorrismo;
- Fazer parte do Staff do CEO (IV);
- Homógrafo;
- Jogo da Alimentação Sustentável (I e IV);
- Jogo da Amizade;
- Jogo da Separação dos Resíduos (I e II);

- Jogo das ODS (I, II e III);
- Jogo de Cidade por Caldas da

Rainha;
- Jogo de São Francisco de

Assis (I);
- Jogo de São Jorge;
- Jogo de São Nuno de Santa

Maria;
- Jogo de São Paulo (IV);
- Jogo de São Pedro (III);
- Jogo de São Tiago (II);

- Jogo de Vila por S. Martinho do Porto;
- Jogo do CEO;
- Jogos de Cooperação;
- Jogos de Praia;
- JOTA/JOTI;
- Limpeza de Praia (II, III e IV);
- Oficina de Códigos e Cifras;
- Participar nos 33 trabalhos do CEO;
- Paúl da Tornada (III e IV);
- Percurso grande dos Caminhos do CEO;
- Percurso médio dos Caminhos do CEO;
- Percurso pequeno dos Caminhos do CEO;
- Pirogravura;
- Projeto Rios;

- Radio-escutismo;
- Separação de Resíduos; 
- Serigrafia;
- Serviço de Cordas;
- Staff do CEO;
- Tecoree;
- Viagens de São Paulo (IV).



- Fazer um dos Percursos do
CEO;

- Fazer um jogo de Vila ou
Cidade (São Martinho do 
Porto ou Caldas da Rainha);

- Dinâmica de orientação por
estrelas;

- Oficina de Códigos e Cifras.

- Fazer um dos Percursos do 
CEO;

- Fazer um jogo de Vila ou
Cidade (São Martinho do 
Porto ou Caldas da Rainha);

- Oficina de Códigos e Cifras;
- Dinâmica de orientação.

- Fazer um dos Percursos do
CEO;

- Fazer um jogo de Vila ou 
Cidade (São Martinho do 
Porto ou Caldas da Rainha);

- Dinâmica de orientação;
- Caminhos de Fé.

- Fazer um dos Percursos do
CEO;

- Fazer um jogo de Vila ou
Cidade (São Martinho do 
Porto ou Caldas da Rainha);

- Caminhos de Fé; 
- Viagens de São Paulo.

- Acampar no CEO;
- Ação de Sensibilização sobre

Desperdício Alimentar; 
- Azimute 270;
- Caminhos de Fé (I e II);
- CoastWatch;
- Construção de Ecopontos;
- Dinâmica de nós;
- Dinâmica de orientação (I e IV);
- Dinâmica de orientação por estrelas (II,

III e IV);
- Dinâmicas de socorrismo;
- Fazer parte do Staff do CEO;
- Homógrafo;
- Jogo da Alimentação Sustentável;

- Jogo da Amizade;
- Jogo da Separação dos 

Resíduos;
- Jogo das ODS;
- Jogo de São Francisco de

Assis (I);
- Jogo de São Jorge;
- Jogo de São Nuno de Santa

Maria;
- Jogo de São Paulo (IV);
- Jogo de São Pedro (III);

- Jogo de São Tiago (II);
- Jogo do CEO;
- Jogos de Cooperação;
- Jogos de Praia;
- JOTA/JOTI;
- Limpeza de Praia;
- Oficina de Códigos e Cifras (III e IV);
- Participar nos 33 trabalhos do CEO;
- Paúl de Tornada;
- Pirogravura;
- Projeto Rios;
- Radio-escutismo;
- Separação de Resíduos; 
- Serigrafia;
- Serviço de Cordas;
- Staff do CEO;
- Tecoree;



Legenda

Se estiver assinalada alguma destas opções, significa que a atividade
é de caracter obrigatório para essa unidade. No entanto, não
implica que a atividade possa ser realizada por outras unidades.

Tempo estimado para a realização da Atividade.

Quem realiza a atividade: individualmente, em subunidade, unidade
ou agrupamento.

Áreas da Oferta Pedagógica: ao estar assinalada uma das áreas,
significa que a atividade é obrigatória para essa área, numa ou mais
secções. No entanto, não implica que a atividade não seja realizada
como complemento a outra área.



Legenda

Custo da atividade: algumas atividades podem ter custos
associados, noutras pode ser pedido uma caução e outras podem
ser gratuitas.

Apesar da Oferta Pedagógica não se destinar aos animadores, existe
a possibilidade dos animadores que participam num momento
formativo no CEO poderem adicionar à insígnia base do CEO a
insígnia correspondente aos adultos.

As atividades assinaladas neste símbolo significam que a dinâmica é
adequada para o aprofundamento pedagógico dos adultos, em
particular no que ao seu percurso individual de formação diz
respeito, estando adequada à sua realização por parte de
animadores.



Acampar no CEO

O acampamento é a oportunidade
educativa de excelência para um
Escuteiro.

Com esta dinâmica é proposto que
cada jovem durante a sua
permanência na unidade acampe

Lobitos - 4 noites
Restantes  - 6 

noites

Individual

Consultar tabela 
de preços

x x x x

x

pelo menos um número mínimo de noite no CEO. Será
certamente uma oportunidade única de aprofundar a vida em
campo.

x

x



Ação de Sensibilização sobre Desperdício Alimentar 

Dada a capacidade de argumentação
dos caminheiros/companheiros e
dada a sua proximidade da idade
adulta, sugere-se um debate sobre
um tema com muito impacto
ambiental e social – O Desperdício
Alimentar. Os objetivos são:

120 minutos

Subunidade

x

1) consciencializar sobre as causas do desperdício alimentar;
2) perceber as diferentes necessidades e pontos de vista de 

várias entidades;
3) contruir medidas que resolvam problemas da sociedade 

(fazer parte da solução).

x

Caução



1 dia

x x x x

Subunidade

Azimute 270

Já ouviste falar na atividade
Azimute 270? É a atividade de
referência do Centro Escutista do
Oeste. Esta atividade tem como
objetivo celebrar todos os anos
mais um aniversário do CEO e juntar
Escuteiros, Escoteiros e Guias

que tanto gostam do nosso campo para a realização das suas
atividades.

x

Custo da atividade



Caminhos de Fé

O segredo de uma boa
peregrinação é reconhecer que,
apesar do trilho físico a percorrer, o
caminho é essencialmente interior
e poderá́ levar-te muito longe
dentro de ti mesmo, onde Deus te
quer falar. Mais do que preparares

1 dia

x x

x

Subunidade

os pés e as pernas, deves preparar o coração e viver
interiormente o que a experiência da peregrinação suscita e
realiza.

Prepara-te para partir! Caução



CoastWatch

Projeto de Monitorização Ambiental do
Litoral, percorrendo faixas costeiras de
500m, munido do questionário
Coastwatch - pretende-se recolher
informação de valor científico. Todas as
pessoas podem participar, quer seja
individualmente ou em grupo.

0,00€

x x

x

Trata-se de um Projeto Europeu de Educação Ambiental e Ciência
Cidadã que incide na caracterização da Biodiversidade, da Zonação
Costeira, dos Resíduos, das Contaminações e das Pressões Naturais
e Antrópicas do Litoral Português.
Os dados recolhidos serão posteriormente inseridos numa base de
dados nacional, analisados e divulgados.

120 minutos

Subunidade



Construção de ecopontos

Já ouviste falar em
desenvolvimento sustentável?
Vamos lá jogar e saber se estás
mesmo a par e informado para ser
o melhor amigo do ambiente…

0,00€

x

x

60 minutos

Subunidade



Dinâmica de nós

Um escuteiro deve saber fazer nós,
pois os nós e as amarrações são úteis
em pioneirismo e muitas outras
atividades da vida escutista, como
nos acampamentos, atividades
radicais, entre outras.

Com esta dinâmica, para além de seres desafiado (quem sabe a
aprender um novo nó!) também ficarás a conhecer a sua
importância e aplicação.

x x x x

120 minutos

Subunidade

Caução



Dinâmica de orientação

x

x

Subunidade

120 minutos

x

Caução

Neste jogo pede-se aos escuteiros
para colocarem as técnicas de
orientação em prática.
Utilizar a bússola, o escalímetro e a
carta topográfica vai ser essencial
para conseguires alcançar a vitória
neste jogo.

Descobre e aprofunda os teus conhecimentos nas técnicas de 
orientação.

x

x



Dinâmicas de socorrismo

A capacidade de improvisação que
um escuteiro tem é impressionante!
Já pensaste porquê? Prepara-te,
nunca se sabe quando poderás ter
que ajudar a socorrer alguém…e
com alguém que terás à “mão”.

x x x x

120 minutos

Subunidade

Caução

x

x



Homógrafo

O homógrafo é uma comunicação
feita através de duas bandeiras
entre os elementos que pretendem
comunicar.

Este jogo explora o conhecimento
sobre cada uma das secções

(mística, simbologia e patronos), bem como técnica escutista.
Se tens boa memória e a comunicação reina na tua patrulha,
de certeza que estás preparado para este jogo!

x x x

Subunidade

60 minutos

Caução



Jogo de Códigos e Cifras

Um jogo semelhante a um
“EscapeRoom” em que quatro
desafios serão lançados e onde
perguntas codificadas permitirão
obter o código final para abrir o
cofre onde está guardada a chave
do CEO.

x x x x

120 minutos

Subunidade

Caução

x

x



Jogo da Alimentação Sustentável

A agricultura e a pecuária são as
atividades com maior impacte
ambiental (consume de recursos e
poluição).
O objetivo deste jogo é perceber,
com muita música e dança, que as
nossas escolhas alimentares têm

x

x

60 minutos

Subunidade

muito impacte ambiental.

Caução



Jogo da Amizade

“O Escuta é Amigo de Todos e
Irmão de todos os outros escutas”.
Este é o mote para a dinâmica
deste jogo.

Pretende-se que os jovens que
estejam em atividade no CEO

Individual

1,00€

x x x x

x

possam interagir com outros escuteiros que estejam no
Centro. Trata-se de uma dinâmica individual, onde cada
escuteiro se propõe recolher um conjunto de assinaturas de
vários escuteiros.



Jogo da Separação dos Resíduos

Os resíduos são o fim da cadeia de
muitos dos nossos impactos
ambientais. O ideal seria evitá-los!
Mas produzindo resíduos, no
mínimo teremos de os encaminhar
corretamente. Os objetivos deste
jogo são, através da adrenalina da

60 minutos

x x

x

Subunidade

competição:

1) consciencializar que aterro não é solução;
2) resíduos separados e no sítio certo são matéria-prima.

Caução



Jogo ODS

Já ouviste falar em desenvolvimento
sustentável? Vamos lá jogar e saber
se estás mesmo a par e informado
para ser o melhor amigo do
ambiente…

x

x

Subunidade

60 minutos

Caução



Jogo de Cidade por Caldas da Rainha

A Rainha D. Leonor deu o nome à
cidade e muito do seu comércio,
costumes e tradições surgiram em
torno dessa génese. Preparado para
conhecerem mais e mais? A pé ou
de transportes, facilmente lá
chegarás…

Atenção aos pormenores e não se esqueçam de aproveitar o
melhor que a cidade de Caldas da Rainha tem para vos
oferecer.

x x x x

x

1 dia

Subunidade

Caução



Jogo de São Francisco de Assis

S. Francisco de Assis, a sua história
de vida e o seu testemunho são
inspiradores para crescermos como
pessoas e como bons escuteiros ao
longo da nossa vida.
Para conhecer melhor S. Francisco
de Assis, utiliza o “Quantos

Individual

x

60 minutos

queres?” e desafia a tua Alcateia, para que cada lobito possa
construir o seu próprio “Quantos queres?”.

Caução

x

x



Jogo de São Jorge

O imaginário de batalhas contra os
dragões é algo a que habitualmente as
histórias de fantasia nos levam… Mas
S. Jorge não foi uma personagem
inventada, foi alguém real que deu a
vida por permanecer firme no comba-
te da fé. Também São Paulo, através

x x x x

da leitura aos Efésios, nos convida a reconhecer que "dragão"
temos de vencer na nossa vida e a sabermos utilizar as armas
adequadas nesta batalha. Para isso, terás um cubo onde poderás
ver algumas dessas armas e virtudes correspondentes a cultivar,
para que possas cada vez mais assumir-te como cavaleiro à
imagem de São Jorge nas situações da tua vida quotidiana.

60 minutos

Subunidade

Caução

x

x



Jogo de São Nuno de Santa Maria

S. Nuno de Santa Maria, patrono do
CNE, um santo português
intimamente ligado à História do
nosso país e que celebramos
anualmente a 6 de novembro. A sua
história de vida tem contornos e
particularidades que a tornam

x x x x

60 minutos

Subunidade

desafiante como testemunho para cada um de nós.

Caução

x

x



Jogo de São Paulo

S. Paulo, figura de referência para a Igreja e
para os caminheiros do CNE. Nele podemos
ver um apóstolo cujo entusiasmo e afinco na
sua missão foram inexcedíveis. Mesmo não
tendo feito parte do grupo dos discípulos
que viveram mais proximamente em relação
a Jesus, foi alguém que fez uma experiência
de encontro marcante com Jesus ressuscita- Subunidade

x

do, experiência essa que o fez renascer para uma vida nova. Sendo criado
na cultura judaica, conhecia com pormenor a lei dos seus antepassados e
era atento à boa prática de tudo quanto a essa raiz dissesse respeito.
Para conheceres melhor S. Paulo, utiliza o jogo de tabuleiro “PauloPoly”.

60 minutos

Caução

x

x



Jogo de São Pedro

Vamos colocar a nossa atenção
sobre sete portas para as quais
Pedro teve de descobrir uma chave.

Sete traços da sua personalidade
que foram trabalhados por Jesus,

x

60 minutos

Subunidade

para que pudesse haver uma passagem onde inicialmente
havia apenas uma barreira.

Caução

x

x



Jogo de São Tiago

Vamos então colocar a nossa
atenção sobre os símbolos
associados à peregrinação, a S.
Tiago e aos Exploradores/Moços,
jogando um jogo inspirado no
“Dobble”, através do qual podes
treinar a tua rapidez de observação.

x

60 minutos

Subunidade

Caução

x

x



Jogo de Vila por S. Martinho do Porto

S. Martinho do Porto acolhe, conta
estórias, tem gente e costumes da
terra. S. Martinho do Porto é baía, é
mar, é pesca, cheiros, é praia, é serra
e muito mais que poderás descobrir.
Curiosos para conhecer uma das
Vilas mais bonitas do Oeste?

As paisagens são magníficas e pelo caminho, de certeza, que
irás cruzar-te com pessoas muito simpáticas. Atenção à
estrada, boa caça, boa pesca e bons voos.

x

x

x x x

1 dia

Subunidade

Caução



Jogo do CEO

O Centro Escutista do Oeste é um
local com história, vivida por muitos
escuteiros.
É uma história que continua a ser
construída por cada um de nós…
Um jogo em que passo a passo vais
ficar a conhecer ou consolidar a

Individual

0,00€

x x x

x

história do CEO.



Jogos de Cooperação

xx x x

Subunidade

O jogo é a ferramenta base do
Escutismo. Nele, os jovens
encontram desafios e obstáculos,
desenvolvem capacidades e
solidariedades, aprendem e crescem
uns com os outros.

Os Jogos de Cooperação são atividades escutistas, planeadas e
desenvolvidas para crianças e jovens, com acompanhamento
do adulto, que unificam o espírito de patrulha e respondem às
suas aspirações de descoberta e realização, contemplando uma
sequência de oportunidades educativas diversificadas. Caução

120 minutos



Jogos de praia

A localização e proximidade do
Centro Escutista do Oeste a
diferentes ambientes não é
indiferente a ninguém. Com a baía
de S. Martinho do Porto e a praia de
Salir do Porto mesmo “à porta”, os
jogos de praia tornam-se quase

imperativos…desde que as condições climatéricas o
permitam, claro! Prontos para meter água?

x x x x

120 minutos

Subunidade

Caução

x



JOTA/JOTI

x

x

Subunidade

1 dia

x

O JOTA/JOTI promove a
comunicação entre Escuteiros de
todo o mundo via rádio amador e
internet e realiza-se sempre
no terceiro fim de semana do mês
de outubro, desde as 00h00 de
sábado até às 24h00 de domingo

Custo da atividade

(hora local), num total de 48 horas.
O CEO promove este encontro entre escuteiros de todo o
mundo.

Marca na tua agenda!



Limpeza de praia

Preservarmos aquilo que é de todos
enquadra-se perfeitamente nos
valores escutistas!

Aproveitando a localização
geográfica privilegiada onde se
enquadra o Centro Escutista do

Oeste, arregaça as mangas e deixa o mundo um pouco melhor
do que o que encontraste.

0,00€

x

x

120 minutos

Subunidade



Orientação por estrelas

Lá em cima…há planetas sem fim!
Lobitos, Exploradores e Moços,
Pioneiros e Marinheiros,
Caminheiros e Companheiros são
desafiados a descobrir e discutir o
que existe para lá do que
conhecemos, podemos ler nos

livros e nos é visível. Será que existem mais estrelas do que
grãos de areia na praia?

x

x

Subunidade

60 minutos

Caução



Participar nos 33 trabalhos do CEO

A ação dos “33 trabalhos no CEO” é
alusiva ao número de
agrupamentos do Núcleo do Oeste,
e terá o objetivo não só de
assegurar a manutenção do Centro,
mas sobretudo o regresso à base e
reencontro com a génese do

Núcleo do Oeste e da construção do Centro Escutista do
Oeste.

1-3 dias

x x x

Unidade

x

0,00€



Paúl de Tornada

0,00€

O Paul de Tornada é das poucas
zonas apaludadas existentes na
região, o que faz com que assuma
um papel relevante no contexto de
conservação das espécies
características destes habitats.

O Dotado de Flora e Fauna de importância considerável,
sobretudo no que respeita às aves, verifica-se também a
ocorrência da Lontra e do Cágado-de-carapaça-estriada,
espécies ameaçadas em Portugal.
Este refúgio fica apenas a 5 Km do nosso Centro.

x x

x

Subunidade

120 minutos



Percurso grande dos Caminhos do CEO

360 minutos

x x x x

Subunidade

Trilho de 22 km, recomendado para
as IIª, IIIª e IVª secções, que visa
proporcionar uma atividade, dando a
conhecer um pouco mais do meio
envolvente do Centro Escutista, da
sua fauna e flora, bem como das
tradições comunitárias e culturais da

x

Caução

Baía de São Martinho do Porto.



Percurso médio dos Caminhos do CEO

Trilho de 15 km, circular, onde 
poderás contar com vários postos e 
realizar o raid enquadrando-o com 
o imaginário que queiram viver. O 
CEO não é o limite, mas sim o início 
de uma grande aventura - atreve-te 
e contacta-nos, estamos sempre

240 minutos

x x x x

Subunidade

alerta para servir!

x

x

Caução



Percurso pequeno dos Caminhos do CEO

Trilho de 7 km, recomendado para
todas as secções, que visa
proporcionar uma atividade dando
a conhecer um pouco mais do
nosso Núcleo, que engloba
grandes paisagens.

O CEO não é o limite, mas sim o início de uma grande aventura
- atreve-te e contacta-nos, estamos sempre alerta para servir!

150 minutos

x xxxx

Subunidade

x

Caução



Pirogravura

A arte de marcar a madeira, deixando
registado um momento que marca a
vida de quem passa por uma atividade.

A arte da pirogravura é uma técnica
que consiste em fazer gravuras em
madeira através de uma ponta de
metal incandescente.

Individual

1,50€

x x x x

120 minutos

Pretende-se que os jovens, individualmente ou em subunidade,
possam deixar a sua marca numa placa de madeira e depois
levarem para a sua sede o registo de mais uma atividade no CEO.



Projeto Rios

O Projeto Rios é um projeto que visa a
conservação dos espaços fluviais,
contribuindo para a implementação da
Diretiva Quadro da Água. Em Portugal,
a coordenação do Projeto Rios é da
responsabilidade da Associação
Portuguesa de Educação Ambiental
(ASPEA).

0,00€

x x

x

O Projeto Rios propõe a adoção e monitorização de um troço de
500 metros de rio ou ribeira.

120 minutos

Subunidade



Rádio-escutismo

Comunicar, mais e melhor!

Conjunto de jogos para promover a
correta utilização de ferramentas
de comunicação.

x x x x

120 minutos

Subunidade
Jogos como:
- Comunicação rádio;
- Morse;
- Telégrafo;
- Homógrafo;
- Construção de ferramentas.

Caução



Separação de Resíduos 

É a partir de pequenas ações que
começamos por fazer a diferença.
Para além de no teu dia-a-dia o
fazeres, procura, em campo, dar o
exemplo e fazer sempre a
reciclagem.

0,00€

x x

xx

Subunidade



Serigrafia

120 minutos

x x x x

Trata-se de um processo de
impressão em que a tinta é vazada
sobre uma superfície e pressionada
por um rodo. A impressão pode ser
de texto ou imagens. Aqui, terás
várias imagens à escolha e poderás
divertir-te muito com esta técnica!

1,50€

Individual



Serviço de Cordas

O centro escutista do oeste, tem uma
vasta oferta de oportunidades
educativas, sendo o espaço aventura,
uma delas. Este local, é composto por
uma torre de aventura que permite a
prática de escalada, rappel e slide -
lugar onde o medo é desafiado pelos

sorrisos, a um aumento da autoestima e da autoconfiança,
contribuindo para o enriquecimento individual e de grupo.

x x x x

x

120 minutos

Individual

Consultar tabela 
de preços



Staff do CEO

1 ano

x x

Individual

0,00€

A manutenção do Centro Escutista
do Oeste, a receção de grupos
visitantes e o trabalho de forma
voluntária é assumido desde o
inicio, por caminheiros /
companheiros e animadores do
Núcleo do Oeste.

Já pensaste em fazer também parte deste grupo de gente 
bem disposta, trabalhadora e cheia de genica para fazer mais 
e melhor?! x



Tecoree

A técnica escutista é uma ferramen-
ta que caracteriza todos os escutei-
ros.

O aprumo, o empenho e a dedica-
ção são peças fundamentais para a 
concretização desta dinâmica.

x x x x

120 minutos

Subunidade

Um circuito onde vais apurar a tua técnica!

Caução



Viagens de São Paulo

Sigam os passos de São Paulo!

Nesta caminhada que agora iniciam,
são desafiados a percorrer algumas
das etapas fundamentais do nosso
patrono, bem como, através do seu
testemunho, redescobrir os tesouros

1,00€

x

x

Subunidade

1 dia

que ele anunciou: todos apontando para o Senhor Jesus, o
Homem Novo, nosso modelo de caminhada.

A proposta é simples e composta por seis etapas. Cada uma
dessas etapas tem quatro aspetos a serem explorados.

x

x


