
Palestra de Mochilas 
 

 
 
 
 

1 – Colocar todo o material necessário para o acampamento junto da mochila para que, 

quando se comece a fazê-la, já esteja tudo ao seu alcance; 



2 – No fundo da mochila, coloca-se o saco-de-cama sempre embrulhado num saco de 

plástico (caso chova, o saco-de-cama embrulhado num saco tem menos probabilidade de 

se molhar); 

3 – Por cima do saco-de-cama fica o saco de plástico que contém a roupa estritamente 

necessária para os dias de acampamento. Enviar roupa a mais ou roupa demasiado 

volumosa faz com que a mochila pese mais nas costas e ocupa espaço necessário para 

outros itens importantes. Na imagem vemos um par de ténis, que não é necessário, levam 

somente as botas que têm calçadas. Dica: a roupa, depois de dobrada, deve ser enrolada, 

pois assim enruga-se menos e permite arrumar melhor o saco da roupa; 

4 – Na imagem, por cima da roupa, vemos o material de tendas, mas enquanto eles ainda 

não levam o material de tendas às costas; 

5 – Por cima da roupa, portanto, ficará os utensílios de refeição: uma marmita, os 

talheres, um copo (de plástico rijo ou de inox/alumínio) e um pano de cozinha. Enviar, 

sempre que possível, utensílios de cozinha que sejam mais fáceis de lavar/limpar – inox e 

alumínio são a melhor hipótese. Dica: coloquem os utensílios de cozinha num saco de 

plástico ou de pano, para que se mantenham juntos e não se percam com tanta facilidade; 

6 – De seguida, entra a bolsa de higiene, que contém sempre: a pasta de dentes, a 

escova de dentes, a escova do cabelo, uma toalha pequena, batôn do cieiro, um pacote de 

lenços para assoar e outros itens que sejam importantes (por exemplo: uma pomada que 

tenha de pôr por uma razão estritamente necessária); 

7 – Por fim vem o impermeável e a comida (em relação à comida é só aquela que a 

Chefia tenha declarado para aquela actividade. Comida a mais pesa nas costas e pode 

estragar-se). 

8 – Junto às costas (por vezes algumas mochilas, na parte interior, têm um género de 

compartimento junto às costas), devem levar as suas cadernetas, o seu caderno de 

campo e um lápis e borracha (num saco também); 

9 – Depois fecha-se a mochila e começa-se a colocar itens de extrema necessidade 

nos bolsos laterais ou no bolso de cima que algumas mochilas têm. Colocar nestes 

bolsos: cantil, frontal/lanterna, papel higiénico (embrulhado em saco de plástico), sacos 

para o lixo e roupa suja e toalhetes (os toalhetes também poderão ir na bolsa de higiene). 

Na imagem, vemos uma bolsa de primeiros socorros (no entanto não é obrigatório levar 

bolsa de 1º socorros, vemos um canivete e uma bússola (normalmente não é necessária e 

quando é a Chefia providencia). 



10 – Depois é colocar o colchonete/esteira (também embrulhado/a em saco de plástico). 

Normalmente é no topo da mochila, onde existem os elásticos próprios para prender, mas 

em algumas mochilas poderá ser de lado ou no fundo. 

 
 

Outros casos: 
 

1 – Para o acampamento de Verão, normalmente, a lista prolonga-se: deve levar-se 

chinelos, uma toalha grande, fato-de-banho (vão junto da roupa) e protector solar (que vai 

numa bolsa lateral). Poderão ser pedidos outros itens na altura. 

2 – Caso seja necessário algum material extraordinário, serão sempre avisados. 

 
 

 

Boa caça! 


