
Especialidade Fogo de Conselho
Avaliação do cumprimento de itens para a obtenção da Especialidade de Fogo de 
Conselho.

Pré-requisitos:

Ter participado de no mínimo 3 Fogos de Conselho para o Nível 1; 7 Fogos de Conselho 
para o Nível 2; e 10 Fogos de Conselho para o Nível 3. 

Nome1. 

Registro na UEB2. 

Ramo
Marcar apenas uma oval.

Lobinho

Escoteiro

Sênior

3. 

Nome do Avaliador4. 

Telefone do Avaliador5. 

Competência do Avaliador sobre o assunto6. 
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Itens avaliados
Marcar apenas uma oval por linha.

Aprovado Reprovado Não avaliado

1. Descrever as origens do Fogo
de Conselho, seus objetivos,
tipos e características.
2. Montar pelo menos três tipos
de fogueiras que sejam
adequadas ao Fogo de
Conselho, explicando as
vantagens e desvantagens de
cada uma delas, descrevendo os
tipos de iscas que podem ser
utilizadas em seu acendimento,
bem como os principais
procedimentos de segurança ao
fazê-lo.
3. Elaborar e aplicar um efeito
especial para o acendimento de
um Fogo de Conselho, seguindo
todos os procedimentos de
segurança.
4. Escrever o roteiro de um
esquete, de acordo com tema
definido pelo examinador, e
apresentá-la em um Fogo de
Conselho. Todos os participantes
do esquete devem estar
caracterizados de acordo com o
tema.
5. Assumir papel de animador em
um Fogo de Conselho de seção
ou do grupo escoteiro, dirigindo
canções e brincadeiras.
6. Contar uma história em um
Fogo de Conselho de seção ou
do grupo escoteiro.
7. Confeccionar seu próprio
“manto de Fogo de Conselho”,
descrevendo seu significado ao
examinador.
8. Planejar e coordenar um Fogo
de Conselho de seção em todos
os seus aspectos, tais como:
escolha do local, disposição dos
participantes, preparação da
fogueira, acendimento,
programação, animação, etc.
9. Ter participado ativamente de
um Fogo de Conselho em
atividade distrital, regional
nacional ou internacional.

7. 

Data

Exemplo: 15 de dezembro de 2012

8. 

Assinatura do Avaliador9. 
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Assinatura do Chefe de Seção10. 
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