
SEMANA 02



Heróis sem capa 

Nem todos os heróis usam capas, alguns preferem usar o coração, como o caso de Caio Vianna 
Martins. Vamos aprofundar mais na historia deste jovem herói? Com sua equipe, conte a história 
de Caio Vianna Martins, por meio de história em quadrinhos, onde todos os elementos de sua 
equipe façam os quadrinhos, e ao final eles sejam unidos por meio de uma montagem que 
contenham 10 quadrinhos. Poste no facebook, de forma pública, com as hashtags: #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj e envie o link clicando o botão abaixo.

Critérios de avaliação:

- Postou a tarefa no facebook em modo publico incluindo as hashtags: #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj 

- Montagem com 10 quadrinhos contando a Historia de Caio Viana.  

- Os quadrinhos devem conseguir  passar a História de Caio Viana e sua relevância para o 
movimento escoteiro.

“Messengers of Peace”

“O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades” este artigo da nossa lei escoteira nunca foi tão 
utilizado não é mesmo? Vivemos tempos difíceis, mas mesmo com toda a tribulação temos fé que 
o melhor estar por vir.  Somos Escoteiros!!! Somos mensageiros da Paz! Que tal enviar uma 
mensagem aos nossos irmãos de lenço espalhados pelo mundo?

Junto com sua equipe, crie uma mensagem de apoio e esperança aos nossos irmãos escoteiros 
em três idiomas diferentes, podendo escolher entre: Espanhol, Inglês, Francês e Italiano. Poste no 
facebook, de forma pública, com as hashtags: #escoteirosrj #semanaescoteirarj e 
#messengersofpeace e clique no botão para enviar o link.

Critérios de avaliação:

- Postou a tarefa no facebook em modo publico incluindo as hashtags: #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj #messengersofpeace

- Mensagem de apoio e esperança em 3 idiomas diferentes entre eles  Espanhol, Inglês, Francês 
e Italiano.

- Curtir o Facebook @Scoutsmessengersofpeace e postar o print confirmando a curtida

Utilize a ferramenta do Google tradutor para auxiliá-los. 

Ramo lobinho -  peça ajuda para os velhos lobos. 

Enviar resposta

Enviar resposta

https://www.youtube.com/watch?v=XmVhnSfU9rk
https://forms.gle/fhsCEsM1fYc32A3HA


Dia do Escoteiro

No dia 23 de abril, comemora-se o Dia do Escoteiro em boa parte do mundo. A data foi escolhida pelo 
fundador do Movimento Escoteiro, Robert Baden-Powell, por ser o mesmo dia em que se celebra o 
Dia de São Jorge, patrono do Escotismo. Na época, em 1910, era comum que se escolhessem 
santos como patrono. Hoje em dia, mesmo sem o caráter de“santo”, Jorge da Capadócia continua 
sendo referência para os escoteiros. Para comemorar o nosso dia em grande estilo que tal fazer uma 
tarefa à altura?

Tarefa: 

Jovens do Ramo Lobinho: Vamos gravar o Hino do lobinho com os nossos irmãos de lenço, amigos e 
familiares? 

Demais Ramos: Vamos gravar o Hino Alerta com os nossos irmãos de lenço, amigos e familiares? 

O video deve seguir o exemplo abaixo com cada membro gravando uma parte do seu respectivo hino

Todos os escoteiros promessados devem estar uniformizados e com lenço escoteiro! Não se 
esqueça de postar o vídeo no facebook, de forma pública, com a #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj e clicar no botão para enviar o link.

Critérios de avaliação:

- Postou a tarefa no facebook em modo publico incluindo as hashtags: #escoteirosrj 
#semanaescoteirarj 

- Todos os escoteiros promessados devem estar uniformizados e com lenço escoteiro!

- A montagem deve estar clara para o entendimento da canção.  

Enviar resposta
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Hino do Lobinho

Audio gravado pelo Coordenador 

Regional do Ramo Lobinho José Ricardo

Hino Alerta 

(Rataplan do Arrebol) Exemplo de como fazer a tarefa

Primeira semana finalizada. E aí, gostaram?!

Fiquem atentos ao prazo de envio das respostas, desta semana, que será no dia 30 de abril.  Se 
você ainda não conseguiu enviar as tarefas da primeira semana, estamos dando uma colher de 
chá, elas  poderão ser respondidas até o dia 27 de abril. 

Corra que ainda dá tempo! Ah, não se esqueçam de darem uma olhadinha no ranking parcial das 
equipes. Ele será liberado toda a sexta feira!

https://forms.gle/hzVTP1SKoMnHF1x69
http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/hino-do-lobinhomp3.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=RS0uKX2G8H0
https://www.youtube.com/watch?v=XmVhnSfU9rk


Hino do Ramo Lobinho

Irmão de lobo nasci
De um povo livre e valente
A selva onde eu cresci
Me deu um Deus e uma lei
Akelá, escuto tua voz
E sigo as tuas pegadas
Bagheera e Baloo
São os amigos que me levam
A avançar, sempre melhor!
Povo livre, avançar!
Com vocês, hei de ser
Cada dia melhor.

Hino Alerta (Rataplan do Arrebol)

Rataplan do arrebol,
Escoteiros vede a luz!
Rataplan! Olhai o sol
Do Brasil que nos conduz
(2x)

Alerta, ó Escoteiros do Brasil, alerta!
Erguei para o ideal os corações e flor!
A mocidade ao sol da Pátria já desperta
A Pátria consagrai o vosso eterno amor
Por entre os densos bosques e vergéis floridos,
Ecoem nossas vozes de alegria intensa!
E pelos campos fora em cânticos sentidos
Ressoe um hino ovante à nossa Pátria imensa!
Alerta! Alerta! Sempre Alerta!

Um, dois! Um, dois!

Rataplan do arrebol,
Escoteiros vede a luz!
Rataplan! Olhai o sol
Do Brasil que nos conduz
(2x)

Unindo o passo firme a trilha do dever,
Tendo um Brasil feliz por nosso escôpo e norte
Façamos ao futuro, em flores antever
A nova geração jovial confiante e forte!
E se algum dia acaso a Pátria estremecida,
De súbito bradar: Alerta aos Escoteiros,
Alerta respondendo, à Pátria a nossa vida
E as almas entregar iremos prazenteiros!
Alerta! Alerta! Sempre Alerta!

Um, dois! Um, dois!

Letras dos hinos


