INSPEÇÃO DE GILWELL
É feita para examinar o que os elementos trouxeram
na mochila. E uma forma organizada de expor seus
materiais para arejar e observar o que está limpo e
sujo.
Durante os acampamentos é feita muitas
vezes pela chefia, para observar o que os elementos
trouxeram, examinando a organização, limpeza, etc.
A inspeção é feita no material individual e no
campo da patrulha também, observando a limpeza do
campo, a cozinha, barraca, estética das pioneirias e a
organização dos materiais.
Existem várias formas de fazer, mas a mais
simples ao meu ponto de vista é a seguinte:
¾

Postura

A patrulha impecavelmente uniformizada deve
ficar fora do campo, em linha (um do lado do outro),
com o monitor ao lado do portal do campo.
A chefia irá chamar o monitor para
acompanhar na inspeção e a patrulha irá se manter
em forma.
Importante
Não esquecer que a patrulha deve ficar
cantando músicas escoteiras alegres durante a
inspeção. Isso é muito importante e tem que ser do
começo ao fim da inspeção.
¾

Material Individual

O material será colocado em cima do saco de
dormir, o elemento ficará na frente do seu
correspondente, identificando, assim, o proprietário
dos pertences.
Os sacos de dormir estarão em cima da lona, dentro do campo e os elementos estarão formados fora.
Dê um espaço razoável entre um saco de dormir e outro, para a chefia examinadora distinguir o material de um
elemento e os dos outros.
Seria bom se em cima do saco de dormir estivesse o seu “Check List” para a chefia notar a organização do seu
material.
¾

Disposição do Material Individual

É muito simples organizar, mas exige organização e senso estético.
Imagine você deitado no saco de dormir, então é só organizar desta forma, dividir a distribuição por partes do
corpo. (Cabeça, Tronco, Pernas, Pés).
Alguns materiais e sua disposição como exemplos.
CABEÇA
9 Mochila e cobertor: Mochila totalmente vazia e com os compartimentos abertos, cobertor pode estar aberto em
cima do saco de dormir ou pode ficar dobrado;
9 Chapéu, boné, tocas;
TRONCO
9 Camisa, Camisetas, Agasalhos, Casacos, Capa de Chuva: Dobrados e empilhados, distinguindo usados dos
não usados;
9 Escova, pente, creme dental, sabonete, toalha e produtos de higiene pessoal: todos em cima da toalha,
sabonete fora do porta sabonetes;
9 Pochete: Terá que tirar tudo que está dentro dela, pois ela é como se fosse uma mochila pequena, então tem que
deixar todos os compartimentos abertos;
9 Máquina Fotográfica: de preferência tirar da capinha, mas o essencial é tirar as pilhas;
9 Prato, copo e talheres: Limpos e em cima do pano de prato, porta pratos ou pode ficar na cozinha ( terá que
fazer um padrão na patrulha, se 1 colocar na cozinha todos deverão colocar e vice e versa);

PERNAS
9 Calça, bermuda, shorts;
9 Roupas intimas: Não é necessário tirá-las, pode deixar dentro de sacos plástico, mas tem que deixar a sacola
aberta para ele ver o que contém;
9 Lanterna: Aberta e com suas pilhas para fora, coloca-las ao lado junto com a tampa da lanterna;
9 Canivete: fora da bainha, aberto e limpo;
9 Faca: fora da bainha e limpa;
9 Cantil: Aberto e vazio ou poderá ficar na cozinha;
PÉS
9 Tênis limpo: em cima do saco de dormir;
9 Roupa suja: dentro do saco plástico, mas tem que deixar aberto, para poder observar o que contém dentro dele;
9 Tênis sujo: fora do saco de dormir em cima de um saco plástico;
ATENÇÃO
9
9
9
9
9
9

A organização é fundamental para o examinador e a estética da divisão dos materiais;
Dentro da mochila, não pode ter nada, tem que estar completamente vazia e com todos os bolsos e
compartimentos abertos;
Facão, Machadinhas, marretas particulares: Deverão ficar no canto do lenhador (não esqueça), pois mesmo
sendo seu, deverá ficar de uso para a patrulha e não particular;
Evite misturar coisas que não tenham nada em comum (ex.: higiene pessoal com roupa suja);
Alimentos, nem pensar em estar junto do saco de dormir, mesmo sendo seu deverá ficar na cozinha.
Tudo deverá ficar fora dos sacos plásticos a vista do examinador;

O chefe responsável pela base deve pedir que desmontem suas mochilas ,
e montem a inspeção de acordo com o que aprenderam. Após a inspeção devem dizer se realmente trouxeram
tudo de que realmente irão precisar ou trouxeram coisas a mais.
¾

O Campo

Deverá estar muito limpo, organizado, pioneirias firmes e com as amarras bem feitas;
9 Cozinha: com as panelas limpas e mantimentos fechados, nos seus devidos lugares, fogão limpo (fogareiro ou a
lenha) e o lixo fechado;
9 Canto do lenhador: Materiais de campo, todos limpos e disposto no porta ferramentas;
9 Barraca ou Bivaques: Totalmente aberto e bem limpo, sem qualquer sujeira.
9 Não deverá ter qualquer sujeira, mesmo que seja mínima, como cizal, papeis, sacos plásticos, madeiras jogadas,
etc.
9 Madeiras todas no canto do lenhador, exceto a madeira cortada para o fogão a lenha (se for a lenha)
9 cepo do canto do lenhador terá que ficar preso ao chão, (é só colocar em cada ponta do cepo, duas estacas uma
de cada lado das pontas, depois bater com a marreta e amarrar com cizal)
Obs.: Caso não seja feita a inspeção do material individual, as mochilas deverão ficar dentro da barraca ao fundo.

IN SPEÇÃ O D E GILW ELL
Seção :

Patrulha:

APRESENTAÇÃO

DE SC RIÇ ÃO DA S TA RE FA S
Bandeirola de Patru lha
Bastão de Patrulha/M o ch ila de S ub
E qu ipamentos In dividuais
G rito de Patru lha
Higiene Pesso al
U niform es/ trajes e Distintivo s
Á gu a
A limen tos
COZINHA

Fo gão - caçado r ou trincheira
Fo gão S uspenso
Lavató rio e Po rta co isas
Lixo e fo ssas - líquidas e secas
Lo uças e talh eres
M esas e D ispensas de Alim en tos
Pan elas e Utensílio s
Barracas e Chalés
CAMPO

Lim peza
Pion eirias
Po rtal
S apateira
T oldo s
Can to do L en hado r
C av alete para serrar
Cepo
Lam pião
M anu tenção de Ferram entas
Po rta Ferram en tas
Po rta Lenha
Po rta M adeiras
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T ripé para lam pião
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