
Insígnias de Interesse Especial 

Ramo Lobinho



Novos horizontes, novas possibilidades

 Contribuem para personalizar a progressão;
 Oferecem outras possibilidades educativas;
 Possuem caráter estratégico, são de 

interesse institucional.

Insígnias de Interesse Especial



A conquista de pelo menos uma delas é 
requisito para o distintivo de Cruzeiro do Sul.

=

Insígnias de Interesse Especial



Permite o conhecimento dos serviços e 
instituições que realizam ações assistenciais na 
comunidade e desperta a atitude individual e 
coletiva de serviço.

Insígnia da Boa Ação

Atividades nos seguintes eixos:

Explorar a sua comunidade;
Lobinhos em atividade;
Lobinhos em ação. 



Atividades:
 Escotismo;
 Cultura;
 Linguagem e 

comunicação;
 Geografia.

Visa promover o conhecimento, o estreitamento 
dos laços e intercâmbio entre escoteiros dos países 
que integram o Cone Sul.

Insígnia do Cone Sul



A proposta educativa é orientada pela frase: O 
que eles tem de legal?

As atividades propiciam o conhecimento das 
diferenças e semelhanças entre os países que 
compõe o Cone Sul.

Insígnia do Cone Sul



Oferecida para escoteiros 
dos países que integram a 
sub-região do Cone Sul, da 
Região Interamericana.

Brasil, Argentina, Bolívia, 
Chile, Paraguai e Uruguai. 

Insígnia do Cone Sul



Atividades :
 Escotismo;
 Cultura;
 Linguagem e 

comunicação;
 Geografia.

Visa promover o conhecimento, o estreitamento dos 
laços, bem como o intercâmbio entre escoteiros dos 
países que integram a Comunidade Escoteira 
Lusófona (CEL).

Insígnia da Lusofonia



A finalidade da CEL é criar um espaço de diálogo 
entre os escoteiros e escuteiros dos países de língua 
portuguesa, fortalecendo a fraternidade mundial e a 
aproximação entre os povos.

Comunidade do Escotismo 
Lusófono



Mapa dos países lusófonos



A proposta educativa é orientada pela frase: O 
que há cá, de lá.

As atividades propiciam conhecimento das 
diferenças e semelhanças entre os países que 
integram a CEL.

Insígnia da Lusofonia



Oferece um quadro de objetivos

Explorar e Refletir:
 Ar e água;
 Habitats e espécies
 Substâncias perigosas
 Melhores práticas ambientais;
 Riscos e desastres naturais.

Fazer algo:
 - Participar de um projeto 

ambiental local.

Insígnia Mundial do Meio 
Ambiente



• Objetivos educativos, com propostas de 
atividades.

• Atividades devem ser aplicadas de forma 
dinâmica e prática, evitando trabalhos escritos, 
sabatinas, provas etc. 

• É possível substituir alguma atividade proposta 
por atividade equivalente, desde que cuidem 
para que a atividade cumpra os objetivos 
pretendidos.

Orientações para os Escotistas



• Caminho aberto para criação de programações 
que desenvolvam e ampliem as propostas das 
insígnias.

• Os lobinhos podem realizar as atividades de 
maneira individual, ou coletivamente, com a 
Alcateia, conforme atividades propostas pelos 
escotistas. 

Orientações para os Escotistas



Certificados e Distintivos



Onde colocar os distintivos?



O Guia



Obrigado!


