


INTRODUÇÃO

Este material tem como objetivo inspirar os grupos escoteiros em sua celebração do centenário do Ramo Lobinho, 
enriquecendo suas atividades e fortalecendo a imagem dos lobinhos, bem como reforçar o sentimento de pertencimento a 
grande Fraternidade Mundial Escoteira.

Isso pode ser alcançado por meio da incorporação de estruturas locais simbólicas, serviços comunitários e atividades 
relacionadas com o meio ambiente e a dimensão espiritual. As atividades podem ser organizadas pelo nível local, pelos distritos 
ou Regiões Escoteiras. Elas também podem ser organizadas pelas alcateias, em uma escala menor e mais manejável.

Sugestões de atividades para 
comemorar o centenário do
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Versão 1 - 16/8/2016

1

1 - CELEBRANDO 100 ANOS DO RAMO LOBINHO

Incentivamos os grupos escoteiros, distritos ou Regiões Escoteiras a organizar um dia para comemorar o centenário do Ramo 
Lobinho.  Esta comemoração deve envolver a participação ativa dos lobinhos e, idealmente, membros da comunidade, meios de 
comunicação locais e outras organizações relacionadas com o Escotismo e/ou educação.

Atividades que promovam a interação entre os lobinhos de diferentes alcateias, distritos ou cidades são altamente 
recomendadas. Que tal realizar uma atividade distrital ou o próprio grupo escoteiro se unir para fazer uma festa para os 
lobinhos, em comemoração ao centenário? 

Verifique o calendário do segundo semestre e não deixe esse momento tão importante passar em branco. 

2 - CAÇADA NACIONAL

Outra excelente maneira de comemorar o centenário é estimular sua alcateia a participar da Caçada Nacional, uma atividade 
nacional específica para o Ramo Lobinho, que poderá ser realizada pelas Regiões, distritos ou alcateias amigas. É uma 
excelente oportunidade para os lobinhos vivenciarem de forma mais intensa a diversa e unida fraternidade escoteira. 

Em breve divulgaremos mais informações no site www.escoteiros.org.br

3 - CELEBRANDO FRANCISCO DE ASSIS (SÃO FRANCISCO)

Francisco de Assis (ou São Francisco, na tradição católica) é conhecido como o padroeiro dos animais e do meio ambiente, 
usando como inspiração suas atitudes de amor e carinho para com toda a criação de Deus. Mais ainda, ninguém como Francisco 
confraternizou com o universo inteiro: foi irmão do sol, da água, das estrelas, das aves e das feras.

Considere oferecer as seguintes atividades em sua alcateia:

• Dia do animal de estimação: Ensine os lobinhos a cuidar dos animais e organize exposições de animais e atividades com os 
seus bichinhos de estimação.
 
• Workshops ambientais: Os lobinhos podem aprender sobre a proteção e conservação do meio ambiente, por meio de oficinas 
sobre a redução da poluição e de resíduos, reciclagem, fontes alternativas de energia, etc.

• Seja como Francisco: Ter alguém caracterizado como Francisco que inspire os lobinhos com histórias de seu amor pelos 
animais e pelo meio ambiente.

• Celebração de São Francisco: Você pode colaborar com as igrejas locais para organizar um evento especial para os lobinhos 
e membros da comunidade.
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• Dia do animal de estimação: Ensine os lobinhos a cuidar dos animais e organize exposições de animais e atividades com os 
seus bichinhos de estimação.
 
• Workshops ambientais: Os lobinhos podem aprender sobre a proteção e conservação do meio ambiente, por meio de oficinas 
sobre a redução da poluição e de resíduos, reciclagem, fontes alternativas de energia, etc.

• Seja como Francisco: Ter alguém caracterizado como Francisco que inspire os lobinhos com histórias de seu amor pelos 
animais e pelo meio ambiente.

• Celebração de São Francisco: Você pode colaborar com as igrejas locais para organizar um evento especial para os lobinhos 
e membros da comunidade.

4 - ACAMPANDO COM A ALCATEIA

Realizar um acampamento com a alcateia é outra maneira de promover o espírito escoteiro e formar a consciência ambiental. 
Um acampamento com pernoite é uma boa maneira de aproveitar a vida ao ar livre e se conectar com o meio ambiente. 

Abaixo indicamos algumas atividades que podem ser inseridas na programação desse acampamento:

• Atividades ambientais ao ar livre: Organizar atividades ao ar livre relacionadas a proteção das florestas, fontes alternativas 
de energia e as alterações climáticas. Veja algumas sugestões no Guia da Insígnia Mundial de Meio Ambiente. 
• Atividades noturnas: Desperte o senso de aventura em seus lobinhos convidando-os a participar de observação de estrelas, 
caminhadas noturnas e jogos noturnos. Lembre-se que essas atividades devem ser adequadas às crianças. 
• Flor Vermelha: Realize uma Flor Vermelha divertida e memorável, incluindo esquetes, histórias e apresentações musicais e 
culturais.
• Atividades espirituais: Ofereça atividades espirituais planejadas de acordo com as crenças e religiões dos lobinhos 
participantes. 

5 - ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE – LOBINHOS CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR

Lobinhos sabem que se ajudarem uns aos outros a matilha será mais forte, bem como ajudar os outros faz com que a 
comunidade fique mais forte. As alcateias podem colaborar com outras instituições de sua comunidade e realizar atividades 
onde os lobinhos possam participar e contribuir de forma significativa. 

Por que não os lobinhos darem um presente para a comunidade no ano de aniversário deles? Um dia de atividade em uma 
instituição tem tudo a ver com o Escotismo.

Você também pode incentivar os lobinhos a fazer a diferença em sua comunidade, por meio do projeto Mensageiros da Paz. 
Saiba como: http://goo.gl/QrzrWt.

Lobinhos podem receber o distintivo do Mensageiros da Paz ou a Insígnia Mundial de Meio Ambiente, uma vez que 
completarem seus projetos. Isso permite que se juntem a escoteiros de todo o mundo que também estão contribuindo para 
alcançar um bilhão de horas de serviço.

Outro excelente estímulo é realizar as atividades da Insígnia da Boa Ação em sua alcateia, pois permite que os lobinhos 
conheçam os serviços e instituições que realizam ações assistenciais na comunidade e desperta a atitude individual e coletiva 
do serviço.  Saiba mais sobre essa insígnia consultando o Guia das Insígnias de Interesse Especial do Ramo Lobinho.
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6 - LOBINHOS, CIDADÃOS DO MUNDO

Estimule os lobinhos de sua alcateia a conhecer a dimensão internacional do Movimento Escoteiro, realizando as atividades 
para a conquista das Insígnias do Cone Sul e Lusofonia, que se constituem em uma excelente maneira de promover o 
conhecimento, o estreitamento dos laços, bem como o intercâmbio com lobinhos de outros países. 

• Insígnia do Cone Sul: Propicia o conhecimento das diferenças e semelhanças entre os países que compõe o Cone Sul, tais 
como Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia.
• Insígnia da Lusofonia: Propicia o conhecimento das diferenças e semelhanças entre os países que compõe a comunidade 
escoteira lusófona, tais como: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

Saiba mais sobre as atividades dessas insígnias consultando o Guia das Insígnias de Interesse Especial do Ramo Lobinho.

7 - JOTA-JOTI

O próximo Jota-Joti será uma excelente oportunidade para os lobinhos se conectarem com as alcateias de outros lugares. 
Alguns meses antes do evento, você pode: 

• Criar colagens de fotos e vídeos convidando os lobinhos e matilhas a compartilhar suas histórias.
• Organizar sessões de chat com os lobinhos, comunicando-se com colegas lobinhos em todo o mundo.
• Organizar atividades que preparem os lobinhos para o Jota-Joti, ensinado e orientando quanto ao uso das tecnologias de 
comunicação e informação atuais.

8 - LOBINHOS, CULTURA E ARTE

Promover a criatividade e a imaginação dos lobinhos por meio do uso de diferentes técnicas e meios de comunicação é outra 
maneira de criar um mundo melhor:

• Organizar exposições especiais, concursos e oficinas para os lobinhos e membros da comunidade a fim de cultivar a 
apreciação da arte.
• Introduzir outras formas de arte: Incentive os lobinhos a explorar diferentes formas de arte, como desenho digital, escultura, 
gravura, etc.
• Gincana Cultural Nacional Escoteira: Estimule os lobinhos a usar a criatividade recorrendo a diferentes recursos, aplicando 
atividades como dança, teatro, música, artes visuais. Saiba mais em www.escoteiros.org.br/gincanacultural

9 - INDABA DO CENTENÁRIO DO RAMO LOBINHO

Para comemorar o centenário do Ramo Lobinho, será realizado o Indaba Nacional do Ramo para reunir escotistas e aprimorar 
a aplicação do Programa Educativo dessa faixa etária.

O evento será realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba (PR). As inscrições devem ser realizadas 
pelo Meu Sigue até o dia 14 de outubro de 2016.

Confira todas as informações sobre inscrição e pagamentos no Boletim 1: http://goo.gl/sgONP2.
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10 - TREINAMENTOS PARA ESCOTISTAS DO RAMO LOBINHO

Cursos de formação inspirados no Programa podem aumentar o interesse dos escotistas, mantendo-os atualizados. As Regiões 
Escoteiras, por meio de suas equipes de formação, podem oferecer módulos e oficinas com temas específicos para melhor 
capacitar os escotistas do Ramo Lobinho no desenvolvimento de suas funções. 

Alguns temas que podem ser abordados:

• Ciclo de Programa do Ramo Lobinho;
• Progressão Pessoal no Ramo Lobinho;
• Flor Vermelha;
• Jogos e canções para o Ramo Lobinho;
• As características das crianças que compreendem a faixa etária do Ramo Lobinho.

11 - COMUNICAÇÃO E OPORTUNIDADES 

O centenário é uma boa oportunidade para promover o Escotismo com a ajuda dos meios de comunicação locais, bem como 
instituições não-governamentais e governamentais relacionadas à educação.

Algumas possibilidades: 

• Mídia tradicional: Colaborar com a mídia local para divulgar o centenário do Ramo Lobinho e suas atividades na TV, em rádio, 
em jornais e em revistas. 
• Recursos de marketing: Descubra se existem patrocinadores que poderiam estar dispostos a ajudá-los com a publicidade e 
marketing de seus programas e atividades do centenário.
• Websites e canais de mídia social: Promover o centenário por meio de sites institucionais, sites de parceiros, blogs, canais de 
mídia social e etc.

12 - CAMPANHAS NAS MÍDIAS SOCIAIS

Conte a história do Ramo Lobinho por meio das mídias sociais. Ao longo do ano, celebrem de diferentes formas, com 
campanhas online, envolvendo lobinhos no processo. Aqui estão algumas ideias:

• Eu quando era lobinho: Convide ex-lobinhos para compartilhar fotos de si mesmos, quando era lobinho e quando adulto. 
• Experiências memoráveis: Compartilhe experiências inesquecíveis, loucas, engraçadas e inesperadas de sua alcateia.
• Fale sobre símbolos significativos: Compartilhe um pouco a respeito da história de seus emblemas, totens, bandeiras e etc.
• Envolver a sua comunidade: Divulgue serviços comunitários e outras atividades comunitárias desenvolvidas pelos lobinhos. 

Você tem uma história excepcional sobre a sua alcateia? Compartilhe e inspire!
• Depoimentos em vídeo: Faça seus lobinhos compartilharem o porquê amam ser lobinhos.
• Lobinhos na inclusão:  Realize atividades na alcateia que incluam pessoas com deficiência.
• Contato com a mídia: Conte a sua história, lobinho! Fale com a mídia local sobre as atividades realizadas pela alcateia. 
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13 - DISTINTIVO DO CENTENÁRIO DO RAMO LOBINHO

Como 2016 é um ano comemorativo para o Ramo Lobinho, todos os lobinhos, lobinhas, escotistas do Ramo Lobinho e dirigentes 
institucionais poderão utilizar esse distintivo, que está disponível para venda na Loja Escoteira. 

O distintivo poderá ser usado no vestuário ou uniforme escoteiro, sobre o bolso esquerdo, tendo como posição, para os 
membros juvenis, a mesma linha das Insígnias de Interesse Especial, e para os adultos a linha acima das estrelas de atividades. 

O distintivo poderá ser utilizado no vestuário ou uniforme escoteiro até o dia 31 de dezembro de 2016.

14 - ALGUMAS FONTES DE PESQUISA

• Página do centenário do Ramo Lobinho: scout.org/cubs100
• Pagina do Mensageiros da Paz: www.scout.org/messengersofpeace
• Manual do Escotista do Ramo Lobinho
• Guia das Insígnias de Interesse Especial do Ramo Lobinho
• Guia da Insígnia Mundial do Meio Ambiente


