
 

 



 

 

Para o lobinho ou lobinha participar da atividade deverá haver ao menos um Escotista da Unidade 

Escoteira inscrito na Semana Escoteira.  

Na semana escoteira 2021, o lobinho trabalhará o seu desenvolvimento, afinal um lobinho para 

crescer forte e feliz, precisa fazer seu melhor possível nas áreas: espiritual, físico, caráter, intelectual, 

social e afetivo. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

Os Lobinhos e Lobinhas desenvolverão as atividades programadas durante a Semana Escoteira no 

período de 23 a 30 de abril. O escotista responsável pela alcateia inscrita pegará a atividade e 

apresentará aos lobinhos. E esses, cumprirão a tarefa, conforme o pedido e enviará ao escotista 

que verificará se está dentro dos padrões pedidos e validará, postando com o nome do lobinho, 

sua alcateia e Unidade Escoteira a que pertence. 

Regras da atividade:  

1) A participação do lobinho, dependerá da inscrição de, pelo menos, um escotista de sua Alcateia 

(Inscrição pelo Paxtu Administrativo). 

2) O Lobinho inscrito, deverá encaminhar a tarefa realizada para seu Akelá ou outro escotista indicado 

pela Alcateia ou Unidade Escoteira. 

3) Cada Alcateia terá, no mínimo, um escotista responsável pela avaliação e postagem da tarefa 

devidamente cumprida, devendo postá-la na página do Facebook aberto pela Coordenação 

Regional para essa atividade (@semanaescoteiraramolobinho). 

4) Os lobinhos desenvolverão as tarefas, diretamente de suas casas, de forma individualizada. As 

tarefas estão divididas em fases de desenvolvimento, mas nada impede que o lobinho realize uma 

delas ou todas, dado ao seu grau de maturidade e conhecimento. 

5) As tarefas serão recebidas, avaliadas e postadas pelo Akelá (ou outro Velho Lobo designado pela 

Alcateia), e só serão postadas as que estiverem em acordo com o pedido no tipo de atividade e 

na forma de apresentação. Caso o lobinho não tenha cumprido de primeira, motive-o a cumprir a 

atividade de forma correta. Importante nosso contato com eles e orientações, de modo a valorizar 

suas tarefas e a própria atividade. 

6) Os vídeos e fotos serão postados pelo Akelá ou escotista indicado, contendo o nome do Lobinho, 

o da Alcateia e a Unidade Escoteira a que pertence. Importante observar a forma de apresentação 

da tarefa (se foto, vídeo, quanto a edição etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROGRAMAÇÃO DE VÍDEOS 

Dias Área  Atividades Pessoais Formas de Apresentação 

23/04 
SEXTA 

Social 

S11. Conhecer o Hino Nacional 
Brasileiro e cantá-lo com seus 
companheiros, adotando uma 
postura de respeito. (primeira fase) 
 
S30. Ler ou ouvir a história 
resumida da vida de Robert Baden-
Powell e da criação do Movimento 
Escoteiro. (segunda fase) 

O lobinho cantará o Hino Nacional Brasileiro, em 
postura de respeito – vídeo do lobinho cantando. 
Material: celular ou câmera para filmagem. 
 
O lobinho contará, de forma reduzida, a história 
de Robert Baden-Powell – vídeo de, no máximo, 
05 minutos. 
Material: celular ou câmera para filmagem. 

24/04 
SÁBADO 

Afetivo 

A6. Fazer uma lista com 5 coisas 
que o (a) deixam alegre, 5 coisas 
que o (a) deixam triste e 5 coisas 
que lhe dão medo e mostrá-la a um 
“velho lobo” ou compartilhar com 
os companheiros em uma roda de 
conversa com a alcateia. (primeira 
fase) 
 
A19. Pesquisar sobre as realizações 
de três homens e de três mulheres 
que foram importantes para a 
humanidade. (segunda fase) 

O lobinho fará uma lista com as coisas que o 
deixa alegre, triste e que lhe dá medo. A lista 
poderá ser postada sob a forma de foto ou vídeo 
de, no máximo, 03 minutos o lobinho 
declarando sua lista. 
Material: Papel e caneta ou lápis. Celular ou 
câmera de filmagem/fotográfica. 
 
O lobinho pesquisará sobre três homens e três 
mulheres importantes para a humanidade. O 
vídeo deverá ter, no máximo, 06 minutos. 
Material: celular ou câmera para filmagem. 

25/04 
DOMINGO 

Espiritual 

E6. Perguntar para sua família 
sobre o que ela acredita serem os 
deveres para com Deus, explicando 
depois para um “velho lobo”. 
(primeira fase) 
 
E11. Criar uma oração e conduzi-la 
em um momento especial com a 
sua família ou na alcateia. (segunda 
fase) 

O lobinho entrevistará duas pessoas de sua 
família sobre o assunto - vídeo de, no máximo, 6 
minutos. 
Material: celular ou câmera para filmagem. 
 
O lobinho criará uma oração e a conduzirá com 
sua família - vídeo, de no máximo 03 minutos. 
Material: celular ou câmera para filmagem. 

26/04 
SEGUNDA 

Caráter 

C4. Contar para um “velho lobo” 
uma situação em que disse a 
verdade, mesmo correndo o risco 
de ser repreendido (a). (primeira 
fase) 
 
C14. Fazer uma lista com suas 
atitudes no dia-a-dia que mostram 
que você fez o melhor possível 
para cumprir a Lei do Lobinho e a 
sua Promessa. (segunda fase) 

O lobinho deverá contar a história que vivenciou. 
Vídeo, de no máximo, 3 minutos. 
Material: celular ou câmera para filmagem.  
 
O Lobinho deverá fazer uma lista escrita com suas 
atitudes, e ao lado, o que corresponde na lei do 
lobinho ou na promessa. Fazer uma foto da lista.  
Material: câmera ou celular para fotografar 

 

 

 

 



 

27/04 
TERÇA 

 
 
Intelectual 

I8. Embrulhar um presente 
(primeira fase) 
 
I14. Conhecer a Rosa dos Ventos e 
o Cruzeiro do Sul. Reconhecê-lo no 
céu e saber se orientar por ele 
(segunda fase) 

Serão 04 fotos do passo a passo do lobinho 
embrulhando o presente – As fotos deverão 
estar editadas em uma única imagem. 
Material: caixa, papel para presente, fita adesiva, 
e fitilho (opcional). Celular ou câmera para 
fotografar 
 
O lobinho explicará o que é a rosa dos ventos, e 
como se orientar pelo Cruzeiro do Sul – vídeo de, 
no máximo, 06 minutos. 
Material: desenho da rosa dos ventos, e do 
Cruzeiro do Sul. Celular ou câmera para 
filmagem. 

28/04 
QUARTA 

Físico 

F11. Escolher um esporte, 
aprender algumas coisas sobre ele 
e praticá-lo. Relatar essa 
experiência para um “velho lobo”. 
(primeira fase) 
 
F19. Praticar um esporte com 
regularidade, relatando as suas 
atividades a um “velho lobo”. 
(segunda fase) 

O lobinho explicará o esporte escolhido, 
demonstrando como se pratica com segurança – 
vídeo de, no máximo, 04 minutos. 
Material: imagens ou desenhos do esporte 
escolhido. Celular ou câmera para filmagem. 
 
O lobinho explicará o esporte que pratica, 
mostrando o local de treino e o que precisa para 
treiná-lo – vídeo de, no máximo, 04 minutos. 
Material: Celular ou câmera para filmagem. 

29/04 
QUINTA 

ATIVIDADE 
EXTRA 

CANÇÕES DA ALCATEIA 

O lobinho deverá gravar um vídeo, cantando duas 
canções tradicionais em sua Alcateia – tempo 
total do vídeo – máximo de 6 minutos. 
Material: Celular ou câmera para filmagem. 

01/05 
SÁBADO 

Data Limite para Postagens 

 

 


