


1 – CREDENCIAMENTO
O Indaba do Centenário do Ramo Lobinho será realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), localizada na 
Avenida Sete de Setembro, 3165, no bairro Rebouças, conforme indicado no Boletim 1.

O local estará aberto para o credenciamento e alojamento a partir das 10h30 do dia 12 de novembro. Os participantes deverão 
retirar seu crachá e kit do participante no local indicado pela organização do evento.

Para os que optaram pelo alojamento no local, também poderão acomodar seu material pessoal nos locais indicados, a partir 
do horário de abertura para credenciamento.

2 – ABERTURA E ENCERRAMENTO

A cerimônia de abertura será realizada às 14h do dia 12 de novembro (sábado).

O encerramento será realizado às 17h do dia 14 de novembro (segunda-feira).

3 – PROGRAMAÇÃO

A programação do Indaba Nacional do Centenário do Ramo Lobinho oferecerá as seguintes atividades e oficinas:

O RAMO LOBINHO
Palestra especial.
Conteúdo: Abordagem sobre o desenvolvimento do Ramo Lobinho e suas características educativas.

LUDOEDUCAÇÃO
Palestra especial.
Conteúdo: Conceitos e utilização de elementos lúdicos nas atividades educativas do Ramo Lobinho.

A AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Oficina voltada para formação do escotista.
Temas abordados: A importância da avaliação no processo educativo, parâmetros e critérios na avaliação de competências, 
considerações sobre as diferenças individuais no processo de avaliação.

INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Proposta educativa das Insígnias de Interesse Especial, objetivos, opções de atividades, formas de abordagem e 
critérios de avaliação.

CANTANDO A VIDA ESCOTEIRA
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Canções tradicionais do Movimento Escoteiro.
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DANÇAS CIRCULARES
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: A dança circular como momento de reflexão para a ativação da consciência do eu e do coletivo. Vivência de danças 
e percepções individuais. Exemplos de danças para aplicação nas alcateias.

JOGOS NOTURNOS PARA LOBINHOS
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Objetivos, ambientação, cuidados. Vivência de jogos noturnos.

TABULEIRO DE OPINIÕES
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Dinâmica especial para promoção de debates.

CIRCO: A ARTE DA DIVERSIDADE
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de lamparada com temática nas atividades circenses e enfoque sobre a diversidade.

PLANEJANDO O CAMINHO DA JÂNGAL
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Como planejar a inserção das atividades pessoais nas atividades da Alcateia de modo a garantir a oferta de 
oportunidades para a progressão pessoal das crianças.

ORIGAMI NA JÂNGAL
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Construção de personagens da Jângal com a técnica de origami.

CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Confecção de recursos didáticos para apoiar a narração de histórias.

CANÇÕES PARA LOBINHOS
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Canções para cantar e dançar na alcateia.

JANTAR COM AS ESTRELAS
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de jantar festivo de alcateia, ambientado nos anos 80. Uma proposta de reminiscências para 
escotistas e de conhecimento para as crianças de uma época em que seus pais eram jovens.

PSICOMOTRICIDADE
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: atividades educativas com ênfase no desenvolvimento da psicomotricidade.

O PAPEL DAS ESPECIALIDADES NO PROGRAMA EDUCATIVO DO RAMO LOBINHO
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Proposta educativa, objetivos, escolhas relevantes, seleção dos itens, orientação, critério de avaliação.

COOPERAÇÃO e JOGOS COOPERATIVOS
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Pedagogia da cooperação, proposta educativa dos jogos cooperativos.

SCRAPBOOK
Recurso didático para o Ramo Lobinho.

Conteúdo: Atividades de recorte e colagem para desenvolvimento da coordenação motora fina e expressão da criatividade.

AVENTURAS DO KIM
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de uma reunião especial de alcateia, ambientada na vida de Kimball O´Hara e seu treinamento. 
Exploração de jogos de observação e desenvolvimento dos sentidos.

PARALIMPÍADAS
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Experimentando colocar-se no lugar de uma pessoa com deficiência, vivenciar atividades de alcateia.

FLOR VERMELHA
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de uma Flor Vermelha com seus elementos típicos e sua relação com o fundo de cena do Ramo 
Lobinho.

PROTEÇÃO INFANTIL: UM DIREITO DELES, UM DEVER NOSSO.
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Reflexão e discussão sobre questões relacionadas com a proteção da infância.

CÍRCULOS DE DEBATES
Os participantes terão a oportunidade de debater sobre os seguintes temas:

• Bullying e Cyberbullying: mimimi ou realidade?;
• Método Escoteiro: um centenário ainda relevante?;
• Passagem para a tropa escoteira – antes, durante, depois;
• Diversidades que nos unem;
• Lidando com comportamentos difíceis;
• Atitude consciente, vida sustentável.

CONTOS DA CAROCHINHA
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Narração de histórias com emprego de recursos cênicos e audiovisuais.

SARAU CULTURAL – 100 ANOS DE SAMBA
Evento cultural e coquetel de confraternização entre os participantes.

TEATRO
Apresentação teatral para os participantes.

4 – ALOJAMENTO

Conforme informado nos Boletins anteriores, relembramos que para aqueles que desejarem é possível acantonar nas salas de 
aula da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde ocorrerá o evento, havendo necessidade de que os participantes 
disponham de todos os recursos de material e equipamentos para acantonar.

Quem desejar esta modalidade de hospedagem deverá confirmar pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br até o dia 1º de 
novembro, informando seu nome. Se desejar reservar por grupo escoteiro, informar o grupo escoteiro e os nomes dos 
interessados.

IMPORTANTE: Aos escotistas que ficarem alojados na UTFPR, comunicamos que os portões do local serão fechados às 0h. A 
partir desse horário deve ser respeitado o horário de descanso e silêncio.

Para quem vai ficar alojado, não esquecer de trazer caneca, material de higiene e para pernoite (colchonete, saco de dormir, 
travesseiro, etc.).

5 – ESTACIONAMENTO

Europark Estacionamento (único que fica 24h e aberto aos finais de semana).
Valor da diária: R$ 25. 
Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 1212 – Centro / Telefone: (41) 3076-0859

6 – LOJA ESCOTEIRA

A Loja Escoteira Nacional estará presente no evento e ficará aberta nos seguintes horários:
Dia 12/11/16 – das 13 às 20h30
Dia 13/11/16 - das 10 às 20h30
Dia 14/11/16 - das 10 às 16h

7 - DÚVIDAS E MAIS INFORMAÇÕES

Podem ser sanadas pelo e-mail: programa@escoteiros.org.br

Curitiba, 31 de outubro de 2016

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
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Temas abordados: A importância da avaliação no processo educativo, parâmetros e critérios na avaliação de competências, 
considerações sobre as diferenças individuais no processo de avaliação.

INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Proposta educativa das Insígnias de Interesse Especial, objetivos, opções de atividades, formas de abordagem e 
critérios de avaliação.

CANTANDO A VIDA ESCOTEIRA
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Canções tradicionais do Movimento Escoteiro.

DANÇAS CIRCULARES
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: A dança circular como momento de reflexão para a ativação da consciência do eu e do coletivo. Vivência de danças 
e percepções individuais. Exemplos de danças para aplicação nas alcateias.

JOGOS NOTURNOS PARA LOBINHOS
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Objetivos, ambientação, cuidados. Vivência de jogos noturnos.

TABULEIRO DE OPINIÕES
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Dinâmica especial para promoção de debates.

CIRCO: A ARTE DA DIVERSIDADE
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de lamparada com temática nas atividades circenses e enfoque sobre a diversidade.

PLANEJANDO O CAMINHO DA JÂNGAL
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Como planejar a inserção das atividades pessoais nas atividades da Alcateia de modo a garantir a oferta de 
oportunidades para a progressão pessoal das crianças.

ORIGAMI NA JÂNGAL
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Construção de personagens da Jângal com a técnica de origami.

CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Confecção de recursos didáticos para apoiar a narração de histórias.

CANÇÕES PARA LOBINHOS
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Canções para cantar e dançar na alcateia.

JANTAR COM AS ESTRELAS
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de jantar festivo de alcateia, ambientado nos anos 80. Uma proposta de reminiscências para 
escotistas e de conhecimento para as crianças de uma época em que seus pais eram jovens.

PSICOMOTRICIDADE
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: atividades educativas com ênfase no desenvolvimento da psicomotricidade.

O PAPEL DAS ESPECIALIDADES NO PROGRAMA EDUCATIVO DO RAMO LOBINHO
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Proposta educativa, objetivos, escolhas relevantes, seleção dos itens, orientação, critério de avaliação.

COOPERAÇÃO e JOGOS COOPERATIVOS
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Pedagogia da cooperação, proposta educativa dos jogos cooperativos.

SCRAPBOOK
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
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Conteúdo: Atividades de recorte e colagem para desenvolvimento da coordenação motora fina e expressão da criatividade.

AVENTURAS DO KIM
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de uma reunião especial de alcateia, ambientada na vida de Kimball O´Hara e seu treinamento. 
Exploração de jogos de observação e desenvolvimento dos sentidos.

PARALIMPÍADAS
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Experimentando colocar-se no lugar de uma pessoa com deficiência, vivenciar atividades de alcateia.

FLOR VERMELHA
Vivência de atividade educativa.
Conteúdo: Demonstração de uma Flor Vermelha com seus elementos típicos e sua relação com o fundo de cena do Ramo 
Lobinho.

PROTEÇÃO INFANTIL: UM DIREITO DELES, UM DEVER NOSSO.
Oficina voltada para formação do escotista.
Conteúdo: Reflexão e discussão sobre questões relacionadas com a proteção da infância.

CÍRCULOS DE DEBATES
Os participantes terão a oportunidade de debater sobre os seguintes temas:

• Bullying e Cyberbullying: mimimi ou realidade?;
• Método Escoteiro: um centenário ainda relevante?;
• Passagem para a tropa escoteira – antes, durante, depois;
• Diversidades que nos unem;
• Lidando com comportamentos difíceis;
• Atitude consciente, vida sustentável.

CONTOS DA CAROCHINHA
Recurso didático para o Ramo Lobinho.
Conteúdo: Narração de histórias com emprego de recursos cênicos e audiovisuais.

SARAU CULTURAL – 100 ANOS DE SAMBA
Evento cultural e coquetel de confraternização entre os participantes.

TEATRO
Apresentação teatral para os participantes.

4 – ALOJAMENTO

Conforme informado nos Boletins anteriores, relembramos que para aqueles que desejarem é possível acantonar nas salas de 
aula da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde ocorrerá o evento, havendo necessidade de que os participantes 
disponham de todos os recursos de material e equipamentos para acantonar.

Quem desejar esta modalidade de hospedagem deverá confirmar pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br até o dia 1º de 
novembro, informando seu nome. Se desejar reservar por grupo escoteiro, informar o grupo escoteiro e os nomes dos 
interessados.

IMPORTANTE: Aos escotistas que ficarem alojados na UTFPR, comunicamos que os portões do local serão fechados às 0h. A 
partir desse horário deve ser respeitado o horário de descanso e silêncio.

Para quem vai ficar alojado, não esquecer de trazer caneca, material de higiene e para pernoite (colchonete, saco de dormir, 
travesseiro, etc.).

4

5 – ESTACIONAMENTO

Europark Estacionamento (único que fica 24h e aberto aos finais de semana).
Valor da diária: R$ 25. 
Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 1212 – Centro / Telefone: (41) 3076-0859

6 – LOJA ESCOTEIRA

A Loja Escoteira Nacional estará presente no evento e ficará aberta nos seguintes horários:
Dia 12/11/16 – das 13 às 20h30
Dia 13/11/16 - das 10 às 20h30
Dia 14/11/16 - das 10 às 16h

7 - DÚVIDAS E MAIS INFORMAÇÕES

Podem ser sanadas pelo e-mail: programa@escoteiros.org.br

Curitiba, 31 de outubro de 2016

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil


