SUGESTÕES DE ATIVIDADES EM TEMPOS DE COVID-19

RAMO LOBINHO
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AOS VELHOS LOBOS DE TODO O BRASIL
Sabemos que muitas Alcateias estarão sem atividades pelas próximas semanas devido
às medidas de contenção da pandemia de coronavírus. Em algumas localidades, inclusive
cinemas e teatros estarão fechados, para evitar a aglomeração de pessoas.
Podemos aproveitar este momento para incentivar que lobinhas e lobinhos realizem
virtualmente algumas atividades de progressão pessoal, insígnias de interesse especial
e itens de especialidade. Que tal fazer um vídeo para sua Alcateia propondo a eles esse
desafio?
A equipe de escotistas pode se organizar para incentivar as matilhas, receber o material
produzido pelas crianças e fazer o reconhecimento pelo aplicativo mAPPa. Quando as
reuniões presenciais forem retomadas, basta fazer o registro no Guia da criança.
Apresentamos algumas sugestões de atividades que lobinhas e lobinhos podem realizar em
suas residências. Boa caçada a todos!

Coordenação Nacional do Ramo Lobinho
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Acessando ao Meu Paxtu (via www.escoteiros.org.br) você encontrará
toda a literatura dirigida ao seu Ramo, onde estão disponíveis informações
adicionais sobre as atividades sugeridas neste documento.
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ATIVIDADES DE
PROGRESSÃO
PESSOAL

BALOO
• Contar para um Velho Lobo uma situação
em que disse a verdade, mesmo
correndo o risco de ser repreendido (a).
• Contar para um Velho Lobo sobre os
conselhos recebidos de seus pais e
professores e como está se esforçando
para atendê-los.
• Narrar ou representar a história de uma
pessoa cujo trabalho seja ajudar os
demais.
• 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.
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ATIVIDADES DE
PROGRESSÃO
PESSOAL

BAGHEERA
• Demonstrar conhecer os cuidados
básicos para a prevenção de acidentes
domésticos com facas, fogo,
eletricidade, gás, janelas, etc.
• Conhecer e praticar os cuidados básicos
de higiene que protegem a sua saúde.
• Desenhar uma silhueta humana com os
principais órgãos e sistemas e explicar o
seu funcionamento.
• Conhecer a pirâmide dos alimentos, os
grupos alimentares e suas funções e
consumir alimentos de todos os grupos.
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ATIVIDADES DE
PROGRESSÃO
PESSOAL

KAA
• Descobrir o que as pessoas fazem em
cinco profissões diferentes.
• Escrever um e-mail para um Velho Lobo.
• Aprender cinco frases úteis em outro
idioma.
• Encapar um livro.
• Embrulhar um presente.
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ATIVIDADES DE
PROGRESSÃO
PESSOAL

KOTICK
• Fazer uma pesquisa sobre as
características da região onde mora
(relevo, clima, hidrografia, fauna, flora) e
sobre a história de sua cidade ou bairro.
• Localizar em um guia de ruas a sua casa,
a sua escola, a sede do grupo escoteiro
e outros pontos de interesse: farmácia,
padaria, papelaria, correio, hospital,
supermercado, ponto de ônibus e/ou
estação do metrô, igrejas, parques,
etc. e saber quais são e onde estão os
principais serviços públicos. Conhecer
os meios de transporte que pode utilizar
para ir de sua casa para esses lugares.
• Confeccionar um objeto reutilizando
embalagens vazias e outros resíduos
sólidos.
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ATIVIDADES DE
PROGRESSÃO
PESSOAL

RIKKI-TIKKI-TAVI
• Anotar durante duas semanas todas as
boas ações que praticou diariamente e
apresentar para um “Velho Lobo”.
• Pesquisar sobre as realizações de três
homens e de três mulheres que foram
importantes para a humanidade.
• Fazer uma lista com cinco coisas que o
(a) deixam alegre, cinco coisas que o (a)
deixam triste e cinco 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,
lembrando que é recomendado fazer
estas reuniões e conversas online.
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ATIVIDADES DE
PROGRESSÃO
PESSOAL

FRANCISCO
• Escrever uma história ou desenhar uma
história em quadrinhos que mostre uma
situação em que você agiu de acordo
com os ensinamentos de sua fé.
• Pesquisar uma oração de agradecimento
em livros de sua religião e anotá-la
no livro de orações da Alcateia, ou no
criar um blog/ riario on line que todos
acessem.
• Fazer um cartaz com coisas criadas por
Deus enviar a foto para o velho lobo,
quando as atividades retornarem afixar
na gruta.
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INSÍGNIA DO
CONE SUL

• Pesquisar a história de algo importante
por sua utilidade que tenha sido
inventado em um dos países do Cone
Sul.
• Assistir uma animação ou filme nacional
de outro país do Cone Sul.
• Enviar e receber um e-mail, contendo
uma foto de sua Alcateia, para um
lobinho de outro país do Cone Sul.
• Descobrir quais distintivos poderia
conquistar se fosse de outro país do
Cone Sul.
• Conhecer as principais terminologias
do Ramo Lobinho (Alcateia, Matilha,
acampamento, etc) em castelhano ou em
outro idioma falado em países do Cone
Sul, como o guarani.
• Conhecer os nomes e os símbolos das
Associações Escoteiras dos países que
integram o Cone Sul.
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INSÍGNIA DA
LUSOFONIA

• Pesquisar os temperos e especiarias
típicos dos países lusófonos, também
presentes no Brasil.
• Pesquisar a fauna e flora típicos dos
países lusófonos, também presentes no
Brasil.
• Pesquisar utensílios e invenções
utilizadas no Brasil, criados em algum
país lusófonos.
• Indicar, no mapa mundi, onde estão
localizados os países lusófonos e
reconhecer suas respectivas bandeiras.
• Ver um filme nacional ou animação de
outro país Lusófono;
• Enviar e receber um e-mail, contendo
uma foto de sua Alcateia, para um
lobinho de outro país Lusófono
• Descobrir quais distintivos o Lobinho
poderia conquistar se fosse de outro país
lusófono.
• Fazer uma lista de termos escoteiros
utilizados em outro país lusófono.
• Conhecer o símbolo das Associações
Escoteiras dos países lusófonos.
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