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Chefia do Ramo Lobinho, estas são algumas das sugestões da Coordenação para 

vocês continuarem atuando com seus lobinhos nestes tempos de reclusão doméstica 

devido ao COVID-19.

Reforcem nestas atividades os cuidados devidos e os motivem a praticarem 

escotismo todos os dias, demonstrando que somos escoteiros 24 horas por dia!

Nossa intenção foi auxiliá-los da melhor forma possível uma vez que tivemos pedidos 

de vários grupos com dificuldades de formular atividades à distância.

Vocês podem utilizar as idéias da forma que acharem melhor, e caso esta reclusão 

persista, no próximo mês, estaremos trazendo nova ficha de sugestão de atividades a 

vocês!

Qualquer dúvida, pedimos que nos procurem pois estaremos a postos para ajudá-los 

no que estiver ao nosso alcance.

MELHOR POSSÍVEL a todos e em breve nos veremos pessoalmente!

COORDENAÇÃO DO RAMO LOBINHO



1 - ARTESANATO
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Os lobinhos deverão fazer um dos 

personagens da Jângal de sua escolha em 

papel machê ou massinha e a partir dele 

cumprir o desafio de contar a história deste 

personagem.

DESAFIO PLUS

o lobinho deverá inventar uma música nova 

para este personagem. As melhores músicas 

serão selecionadas e cada Alcatéia 

concorrerá a um prêmio com a melhor 

música a ser escolhida para representar sua 

Alcatéia perante as demais do RJ.

A melhor música será ensinada a todos os 

lobinhos no Grande Jogo e o lobinho 

vencedor será premiado, bem como sua 

Alcatéia.

As tarefas deverão ser filmadas ou 

fotografadas (no caso do artesanato), com 

tempo de vídeo a ser estabelecido pelas 

chefias das Alcatéias, devendo o vídeo com a 

música escolhida para representar a Alcatéia 

ser postada no grupos de WhatsApp do 

Ramo Lobinho para votação futura.

PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

C-2,C7, I-11,I-20, I-23 (correlacionar o 

animal com alguém que eles convivam),

ESPECIALIDADES:

Artesanato (ver itens alcançados)



2 - SEGURANÇA 
DOMÉSTICA

Os lobinhos deverão com seus pais verificar 

no Guia de Especialidades os itens que 

desejarão cumprir dentro da Especialidade 

de Segurança Doméstica, e filmar o 

cumprimento dos itens apresentando o vídeo 

a sua chefia de alcatéia. As condições de 

limitação de tempo e outras poderão ser 

negociadas entre a chefia de cada Alcatéia.

PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

C-14, F-1, F-5, F-6, F-8, F-9, F-13, F-14, 

F-16, S-16, S-19

ESPECIALIDADES:

Segurança Doméstica (ver itens 

alcançados)

Obs: Aqui pode-se aproveitar e 

colocar as restrições e condições da 

pandemia que vivemos.
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3 - CARTA A B.P. OU 
A UM VELHO LOBO

O lobinho escreverá uma carta à BP ou a um 

velho lobo de sua Alcatéia contando como 

tem sido esta época que vivemos em 

quarentena dentro de nossas casas, o que ele 

está sentindo, como o Movimento Escoteiro 

tem ajudado e que lição ele está aprendendo 

com tudo isso. Ele pode relatar também nesta 

carta cinco coisas que gosta, cinco coisas que 

tem medo e cinco coisas que o deixa triste.

Esta carta pode ser escrita à mão ou no 

computador e direcionada à chefia da 

Alcatéia, como esta decidir melhor recebê-las.PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

A-6, C-3, C-8, C-14, I-19.
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4 - EXPLORAR O 
GUIA DE 
ESPECIALIDADES

A chefia da Alcatéia deve incentivar o lobinho 

com sua família a explorar as potencialidades 

deles com o guia de especialidades e buscar, 

dentro de suas predileções, conquistar as 

especialidades que lhe forem interessantes e 

pertinentes. A verificação pode ser feita por 

vídeos de curta duração e os jovens podem 

seguir avançando em suas progressões no 

Caminho da Jângal.

ESPECIALIDADES:

Especialidades variadas
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5 - NÓS Os lobinhos aprenderão com um vídeo 

simples que pode ser feito pela própria 

chefia da Alcatéia, sobre os nós básicos para 

eles: nó direito, volta do fiel, escota, escota 

alceada, azelha e nó de correr. Depois de 

verem as instruções do vídeo, os mesmos 

deverão reproduzí-los explicando a utilização 

de cada nó.

A Chefia da Alcatéia pode inventar 

desafios dentro deste tema aos lobinhos!

PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

I-6, I-16
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6 - INSÍGNIA DE
INTERESSE ESPECIAL - 
INSÍGNIA DO 
APRENDER

Os lobinhos devem ser estimulados a 

conquistar esta Insignia especial e 

principalmente no período que estamos 

vivendo, a fim de que eles continuem em 

casa a rotina de estudos, de cumprimento de 

suas tarefas do lar e do escoteiro. Ótima 

oportunidade para estimular a organização, a 

responsabilidade com os estudos, etc.

Este distintivo especial também pode ser 

comprovado por vídeos e fotos, como um 

diário, que o jovem fará num período 

estabelecido pela chefia da Alcatéia, 

cumprindo os requisitos necessários.
PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

A-8, C-8, C-15, F-3, F-16, I-5, I-25, S-6

INSÍGNIA 

Insígnia do Aprender
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7 - ORAÇÃO O lobinho deverá criar uma oração, e 

também será selecionado pela Alcatéia a 

melhor oração que será enviada à 

Coordenação do Ramo para fazermos um 

Livro de Orações das Alcatéias do Ano de 

2020, uma recordação única na vida escoteira 

dos lobinhos.

A apresentação à chefia será escrita, via zap, 

etc,  e esta designará a limitação de 

tamanho, etc.

PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

E-3, E-4, E-6, E-11, E12, E-13

9



8 - CONHECENDO O 
UNIFORME

O lobinho deverá fazer um vídeo vestindo 

seu uniforme (caso não seja promessado 

poderá desenhar o uniforme) e explicar o 

significado os distintivos, aonde são 

colocados, como os receberam e porquê, 

etc.... ao final com o uniforme impecável (o 

lobinho é limpo e está sempre alegre) ele vai 

repetir com a saudação do lobinho, o lema e 

o texto da promessa.

A duração do vídeo e outras especificidades 

ficarão a cargo de cada chefia de Alcateia.

PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

C-1, F-2, S-3, S-4 
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9 - BOA AÇÃO Os lobinhos devem ser incentivados a 

praticar boas ações todos os dias, assim 

pode-se estimulá-los a anotar em um diário 

as boas ações de cada semana, e ao final 

dela eles apresentarem às chefias das 

Alcatéias. Os chefes por sua vez podem 

aproveitar e inserí-los na Insignia Especial da 

Boa Ação, deixando demais itens que 

dependem de interação com a comunidade e 

outras pessoas para um segundo momento. 

PROGRESSÕES/COMPETÊNCIAS:

A-8, A-9, A-11, A-15, C-8,C-9, C-13, C-

14, E-9, E-10, E-15,  F-15, S-18,  

INSÍGNIA 

Insígnia de Boa Ação
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