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1. Definição da atividade
O #soulobinho busca trazer as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para o dia a 
dia da Alcateia, com o objetivo de demonstrar o benefício do uso dessas tecnologias na aplicação das 
atividades escoteiras e propagar como é bom “ser lobinho” por meio das redes sociais.

Se trata de uma atividade descentralizada por Distrito, Interdistritos, UEL ou Alcateia, a ser realizada no 
dia 9 de novembro de 2019.

Nessa atividade será possível trabalhar diversas competências que fazem parte do programa educativo do 
Ramo Lobinho.

Recomendamos que as atividades a serem realizadas sejam selecionadas pelos próprios jovens, de 
forma democrática.

Local: Descentralizado, por Distrito, Interdistritos, UEL ou Alcateia.

Data: A data para realização do #soulobinho será 9 de novembro de 2019 (sábado).

Público-Alvo: Poderão participar do #soulobinho os membros juvenis e escotistas do Ramo Lobinho, 
com registro escoteiro válido.

Investimento do participante: Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa 
do valor a ser pago por participante deve ser determinado pela organização da atividade.

Autorizações: Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da Unidade 
Escoteira Local só podem ser realizadas com autorização dos pais/responsáveis legais dos membros 
juvenis e da Diretoria de Grupo.

2. Dados das atividades
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3. Desenvolvimento das Atividades

4.Divulgação da atividade

No “#soulobinho – Conecte-se Sempre Na Mente” serão disponibilizadas fichas com sugestões de 
atividades para serem aplicadas no dia 9 de novembro de 2019, podendo os jovens escolherem quais são 
as mais adequadas à realidade dos participantes. 

Todas as atividades propostas envolvem tecnologias atuais, como celular, computador, tablet, internet e 
câmera fotográfica.

Para que se alcance o resultado esperado, sugerimos que sejam aplicadas ao menos 3 (três) fichas de 
atividades propostas diferentes.

Todas as atividades devem contar sempre com a presença de pelo menos 1 (um) escotista responsável.

As atividades podem ser feitas durante as atividades em sede, não havendo a necessidade de deslocamento. 
Espera-se que os jovens tragam as novas tecnologias e redes sociais para o cotidiano da Alcateia. 

Todas as atividades fora de sede/especiais devem ser registradas no PAXTU Administrativo, para inclusão 
da atividade no histórico da vida escoteira da ficha modelo 120 dos participantes, preferencialmente, 
com a descrição: “#soulobinho - data”

Todo jovem devidamente registrado, autoriza a União dos Escoteiros do Brasil, EM TODOS OS SEUS 
NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, 
CEP 80.250-100, a utilizar-se das suas imagens e voz, ou daquele que representa ou assiste, captadas 
durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos divulgando o 
Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°, parágrafo 11, do Estatuto 
da UEB.

As atividades realizadas devem ser postadas no Facebook com as hashtags #soulobinho e 
#ramolobinhosp. Devem ser postados, no mínimo, 1 (um) vídeo ou 10 (dez) fotos para cada 
atividade proposta ser considerada como realizada.
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Para que possamos ter conhecimento da abrangência e adequação desta atividade, solicitamos que 
os responsáveis pela aplicação respondam um relatório simplificado a cada atividade selecionada e 
aplicada, por meio do link:

https://docs.google.com/forms/d/1WfDbC3v9jq3_WYVDnEbLnT6HdPq4Ku3lcCHgOxlkhNU/edit

Este relatório deve preenchido no formulário até 15 de dezembro de 2019. É muito importante a 
participação do jovem no processo de avaliação e, para nós, é importante conhecer a opinião de todos. 
Incentivamos que o relatório simplificado seja preenchido pelos escotistas responsáveis juntamente com 
os jovens.

O modelo do certificado de participação está disponível para download no link: 

https://docs.google.com/presentation/d/1htcEdv1OxBMNaR7eGZ27AiG-Db8wdfCsnrShtfMjGWk/
edit?usp=sharing

5.Relatório Simplificado

A aquisição do distintivo “Conecte-se, sempre na mente” correspondente à atividade  é opcional e 
poderá ser feita através do site:  http://www.meukit.escoteirossp.org.br/

6. Aquisição de distintivos

https://docs.google.com/forms/d/1WfDbC3v9jq3_WYVDnEbLnT6HdPq4Ku3lcCHgOxlkhNU/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1htcEdv1OxBMNaR7eGZ27AiG-Db8wdfCsnrShtfMjGWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1htcEdv1OxBMNaR7eGZ27AiG-Db8wdfCsnrShtfMjGWk/edit?usp=sharing
http://www.meukit.escoteirossp.org.br/
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7.Equipe de concepção da atividade

Coordenação Geral:
Lais Oliveira de Sousa

Equipe/Colaboração: 
Andressa Souza Almeida
Carlos Eduardo Lourenço
Daniel Rodrigues Prata
Marcia Ribeiro Ventura Yasuda
Marcia Thais Garcia Gomes
Maria Eduarda Telles Cardoso
Roseli Monteiro da Silva
Weliton Alberto dos Santos
Wilson de Morais Pina

Coordenação Regional do Ramo Escoteiro
Coordenação Regional do Ramo Sênior
Coordenação Regional do Ramo Pioneiro
Coordenação Regional do Projeto 1000 Hortas

Revisão:
Alessandra Aya Kodama Iwamoto
Daniela Bicudo Molinari

Diagramação: 
Marina Helena Markos Kawabata

Dúvidas sobre programa da atividade
Coordenação do Ramo Lobinho dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
E-mail: ramolobinho@escoteirossp.org.br

Aquisição de distintivos e outros itens de enxoval 
Site: www.meukit.escoteirossp.org.br   

Acompanhe as novidades da atividade pelo site www.escoteirossp.org.br  e pela página no 
Facebook EscoteirosSP

Alessandra Aya Kodama Iwamoto
Coordenação Regional de Programa Educativo

Lais Oliveira de Sousa
Coordenação Geral da atividade

mailto:ramolobinho@escoteirossp.org.br   
http://www.meukit.escoteirossp.org.br
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp/
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Shampoo Caseiro para Pets
Colaboração Maria Eduarda Telles Cardoso

Duração 15 a 20 minutos para o preparo.

Número 
de Aplicadores

2 ou 3 aplicadores.

Materiais De acordo com a receita escolhida apresentada abaixo.

Descrição

Nossos pets devem tomar banho pelo menos a cada 15 dias, e apesar do 
mercado existir diversas opções de produtos para a higiene dos nossos 
animais eles podem ser muito caros e até mesmo causar alergias em alguns 
animais devido aos seus componentes. Por isso essa atividade traz algumas 
receitas de shampoos naturais para os nossos pets.

Competências 
trabalhadas

Rumo e Travessia
Conheço minha cidade e sei onde encontrar os principais serviços públicos.

Desenvolvimento

Base para o shampoo
250g de bicarbonato de sódio
1 litro de água
Preparo
Misture bem os dois produtos em uma garrafa e guarde longe da luz.
½ litro dessa mistura é suficiente para dar banho em um pet de porte 
grande e ¼ é o suficiente para um pet de porte pequeno.
Agite o frasco dessa mistura antes de utilizá-la nos preparos abaixo.
É muito importante enxaguar bem o pet após utilizar um shampoo com essa 
base e não o utilizar nos olhos e genitais do pet. 
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Desenvolvimento

Shampoo de aveia
½ litro de base para o shampoo
100g de farinha de aveia
Preparo
Em um recipiente misture a farinha de aveia com meio litro da base de 
shampoo, bata essa mistura e estará pronto para uso. 

Shampoo de aloe vera
½ litro de base para o shampoo
1 colher de chá de óleo essencial de aloe vera
Preparo
Bata os dois produtos no liquidificador e depois estará pronto para uso.

Fonte:

LOPES, V. Perito Animal. Shampoo caseiro para cães alérgicos. 2018. 
Disponível em: <https://www.peritoanimal.com.br/shampoo-caseiro-para-
caes-alergicos-21298.html>. Acesso em: 19 de setembro de 2019.

Divulgar a foto das Equipes segurando um cartaz com o nome da equipe 
usando as hashtags  #SouLobinho  #shampoopet  #MelhorPossível. Lembre 
de deixar

Competências
trabalhadas

Compreende e participa da economia de água e de energia elétrica, 
reconhece a importância da coleta seletiva do lixo e dispensa cuidados a 
plantas e animais.

Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos 
fenômenos que observa e soluções para pequenos problemas.

Atividades do
programa 
educativo
relacionadas

Itens de Insígnia Mundial de Meio Ambiente

 <https://www.peritoanimal.com.br/shampoo-caseiro-para-caes-alergicos-21298.html>
 <https://www.peritoanimal.com.br/shampoo-caseiro-para-caes-alergicos-21298.html>
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Título Sabonete Natural
Colaboração Maria Eduarda Telles Cardoso

Duração 40 a 50 minutos para o preparo.

Quantidade de 
participantes

2 ou 3 aplicadores.

Materiais De acordo com a receita escolhida apresentada abaixo.

Objetivos
Preparar um sabonete natural para uso diário, trabalhando os conceitos de 
sustentabilidade e saúde.

Desenvolvimento

Sabonete de Óleos Essenciais
500g de base glicerinada, de preferência orgânica
1 colher de sopa de aveia em flocos
1 colher de chá de açafrão/cúrcuma orgânico para dar cor (opcional)
1 colher de chá de óleo essencial de sua preferência
Preparo
Corte a glicerina em cubos e derreta. Quando ela já estiver derretida 
acrescente a aveia em flocos e o açafrão/cúrcuma e misture bem.
Com a mistura quase fria misture o óleo essencial de sua preferência e 
depois despeje em formas; deixe secar.
Depois de endurecido, desenforme e estará pronto para uso. 

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO
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Desenvolvimento

Sabonete Líquido de Planta
8 xícaras de chá de água
10 frutos de saponária/sabão de soldado
5 gotas de óleo essencial de sua preferência
1 garrafa para armazenamento
Preparo
Em uma panela coloque as 8 xícaras de água e os 10 frutos de saponária/
sabão de soldado, tampe a panela, leve ao fogo e deixe ferver. Aguarde 20 
minutos de fervura e desligue o fogo.
Espere esfriar e coe o conteúdo da panela dentro da garrafa que irá 
armazenar o sabonete.
Depois adicione o óleo essencial de sua preferência, feche a garrafa e 
agite-a sempre antes de usar.

Desenvolvimento
Competências 
trabalhadas

Responsabiliza-se por sua higiene pessoal

Compreende e participa da economia de água e de energia elétrica, 
reconhece a importância da coleta seletiva do lixo e dispensa cuidados a 
plantas e animais.

Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos 
fenômenos que observa e soluções para pequenos problemas.

Fontes:
 
BARBOSA, M. Revista Artesanato. Como fazer sabonete natural artesanal 
passo a passo. 2016. Disponível em: <https://www.revistaartesanato.com.
br/como-fazer-sabonete-artesanal-natural>. Acesso em: 19 de setembro de 
2019.
 
VICTORINO, C. G. Pensando ao Contrário. Aprenda a fazer sabonete 
natural, ecológico e vegano (sem soda). 2017. Disponível em:<https://
www.youtube.com/watch?v=722qlNI5agE>. Acesso em 19 de setembro de 
2019.

Atividades 
do 
programa 
educativo 
relacionadas

F1.Conhecer e praticar os cuidados básicos de higiene que protegem a sua 
saúde.

Itens de Insígnia Mundial de Meio Ambiente

<https://www.revistaartesanato.com.br/como-fazer-sabonete-artesanal-natural>
<https://www.revistaartesanato.com.br/como-fazer-sabonete-artesanal-natural>
http://: <https://www.youtube.com/watch?v=722qlNI5agE>
http://: <https://www.youtube.com/watch?v=722qlNI5agE>
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Título Repelente Natural
Colaboração Maria Eduarda Telles Cardoso

Duração 20 minutos

Número
de Aplicadores

2 ou 3 aplicadores.

Materiais De acordo com a receita desejada apresentada abaixo.

Objetivos
Produzir um repelente natural contra insetos, trabalhando os conceitos de 
sustentabilidade e saúde.

Descrição

A maioria dos repelentes industrializados utiliza um composto químico 
artificial chamado DEET, que age nos receptores sensoriais de alguns 
insetos impede que eles tentem se alimentar do nosso sangue. Apesar de 
ser utilizado comercialmente, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) não recomenda o uso de produtos que tenham uma concentração 
maior que 30% de DEET, pois pode ser prejudicial a nossa saúde e é comum 
causar alergias, irritações na pele e até problemas mais graves em algumas 
pessoas.
Pensando nisso, essa atividade traz duas alternativas mais naturais para 
repelir insetos, não agredindo a natureza ou fazendo mal a nossa saúde.

Atividades do 
programa 
educativo 
relacionadas

F1.Conhecer e praticar os cuidados básicos de higiene que protegem a sua 
saúde.

Itens de Insígnia Mundial de Meio Ambiente

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO
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Desenvolvimento

Repelente à base de Citronela
-250mL de álcool 70%
-3 folhas de citronela picadas
-5 gramas de cravo da índia
Preparo
-Misture todos os ingredientes em um vasilhame que não deixe sair o odor, 
mantenha tampado por 8 dias em local seco e sem iluminação e agite-o 
todos os dias, duas vezes ao dia, quanto mais agitá-lo melhor. Depois dos 8 
dias coe e coloque em um frasco borrifador. Utilizar normalmente como um 
repelente comum.

Repelente Natural de Limão ou Laranja
-Uma unidade de limão ou laranja
-15 a 20 cravos da índia
Preparo
-Escolha uma das frutas e corte-a ao meio, em seguida espete os cravos 
nas metades da fruta e aperte suavemente a fruta para ajudar a liberar o 
odor e afastar os insetos. Essa receita dura 2 dias, depois deve ser refeita. 

Fontes:
 
BARBI, S. Desviantes. 9 receitas de repelente natural. 2014. Disponível 
em: <https://desviantes.com.br/blog/post/9-receitas-de-repelente-
natural/>. Acesso em: 19 de setembro de 2019.
 
ROMERO, J. Pomar e Horta em Vasos. Como fazer repelente de Citronela 
caseiro e natural. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Wk0kLUyylK8>. Acesso em: 19 de setembro de 2019.

Divulgar a foto das Equipes segurando um cartaz com o nome da equipe 
usando as hashtags  #SouLobinho  #repelentenatural  #MelhorPossível. 
Lembre de deixar a postagem como pública para que possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

Responsabiliza-se por sua higiene pessoal

Compreende e participa da economia de água e de energia elétrica, 
reconhece a importância da coleta seletiva do lixo e dispensa cuidados a 
plantas e animais.

Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos 
fenômenos que observa e soluções para pequenos problemas.

<https://desviantes.com.br/blog/post/9-receitas-de-repelente-natural/>
<https://desviantes.com.br/blog/post/9-receitas-de-repelente-natural/>
<https://www.youtube.com/watch?v=Wk0kLUyylK8>
<https://www.youtube.com/watch?v=Wk0kLUyylK8>
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Qual é a música?
Duração 30 / 40 minutos

Colaboração Wilson de Morais

Número de 
Aplicadores

1 Chefe mediador (de qualquer Ramo)
Chefes de apoio: 2 escotistas do Ramo Lobinho + 2 escotista do Ramo 
Escoteiro

Quantidade de 
participantes

Toda a Alcateia/Toda a tropa

Materiais

Uma caixa de sapato ou embornal com muitos papeizinhos dobrados escrito 
palavras variadas;
Quadro de pontuação;
Calculadora.

Objetivos Integrar as 2 seções do Grupo

Desenvolvimento

Um misto de Qual é a Música com passa ou repassa!

-É de grande importância que todos os escotistas tenham um bom 
conhecimento de músicas, tanto escoteiras quanto populares ou que ao 
menos, façam uma pesquisa de músicas com as palavras do sorteio ou 
estejam com um cancioneiro em mãos.. 

Descrição

Ao iniciar a atividade, o mediador deverá dividir os participantes em 4 ou 
mais equipes. Essas equipes precisam ser mistas contendo, se possível, 
metade lobinhos e metade escoteiros. Pode-se unir uma matilha com uma 
patrulha, por exemplo.
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Descrição

Pode-se unir uma matilha com uma patrulha, por exemplo. Não há número 
limite para membros da equipe nem número de equipes, cabe ao mediador 
dividir as equipes da forma que achar melhor. Para facilitar a marcação 
dos pontos, as equipes deverão criar um nome unindo a patrulha com a 
matilha: Lobo amarelo; Raposa Branca; Touro Marrom; etc...

Cada equipe ficará em um canto do espaço destinado à  atividade, que 
pode ser em quadra, sala de aula, gramado, salão, refeitório, etc. Deixe um 
espaço livre no centro para cumprimento das tarefas.

Após a divisão das equipes, será feito um sorteio para decidir qual 
equipe será a primeira a responder: zero ou um, par ou impar, minha mãe 
mandou... o mediador escolhe a melhor forma de sortear.

Depois que cada equipe já souber qual a sua ordem de resposta, inicia-se o 
jogo...

O escotista tira um papelzinho da urna das palavras variadas e lê em voz 
alta. Por exemplo: Macaco. A equipe então terá 10 segundos para decidir 
de responde ou passa.
- Se optar por responder terá que cantar o trecho de uma música que 
tenha a palavra sorteada (no exemplo: Macaco). Se a música for válida, 
acumulará pontos no placar, sendo 1 ponto para música popular e 2 pontos 
para música escoteira. Se a música não for válida, não ganhará ponto e 
será a vez da próxima equipe tentar responder (seguindo as mesmas regras 
acima);
- Se optar por passar, não ganhará ponto e será a vez da próxima equipe 
tentar responder (seguindo as mesmas regras acima);
Alguns exemplos de palavras a serem sorteadas:
- Índio
- Maracanã
- Cobra (ou serpente)
- Coração
- Flor
- Vassoura
- Cabeça
- Mochila
- Fogueira
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Descrição

- Cabeça
- Mochila
- Fogueira
- Promessa
- ENTRE OUTRAS

Divulgar a foto das Equipes segurando um cartaz com o nome da equipe 
usando as hashtags  #SouLobinho  #qualeamusica  #MelhorPossível. Lembre 
de deixar a postagem como pública para que possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

*Ramo Lobinho
Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.

Interage com outras seções de seu grupo escoteiro e com outras alcateias

*Ramo Escoteiro 
Participo com entusiasmo das atividades artísticas de minha tropa.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

*Ramo Lobinho
I12 - Saber cantar três canções típicas da alcateia e participar de uma 
dança da Jângal.

S13 - Saber quais são as diversas seções em seu Grupo Escoteiro e 
participar da atividade com alguma delas

*Ramo Escoteiro

36. Conhecer e cantar algumas canções e danças tradicionais do Movimento 
Escoteiro e de sua tropa, em especial, o Hino Alerta.
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Título Creme Dental Sustentável

Colaboração
Maria Eduarda Telles Cardoso 
Paulo de Tarso

Duração 15 a 20 minutos.

Número de
Aplicadores

2 ou 3 aplicadores

Materiais De acordo com a receita escolhida apresentada abaixo.

Objetivos
Preparar um creme dental natural, a ser utilizado por pessoas que 
apresentam alguma reação a qualquer um dos componentes dos cremes 
dentais convencionais.

Descrição

Você sabia que o creme dental convencional é composto por diversos 
elementos químicos e que algumas pessoas não podem utilizá-lo? O flúor 
é um desses elementos que protegem os nossos dentes, mas a ingestão 
constante de doses acima das consideradas seguras, no período de 
formação do germe dentário, pode desenvolver a fluorose dentária, que são 
manchas, em geral esbranquiçadas, que aparecem nos dentes. O profissional 
capacitado para realizar essa avaliação é o cirurgião dentista. Dessa forma, 
somente sob a orientação desse profissional é que você pode utilizar 
um creme dental sem flúor. Nessa atividade trouxemos algumas receitas 
naturais para substituir os cremes dentais convencionais. Rigo L, Lodi L, 
Garbin RR. Diagnóstico diferencial de fluorose dentária por discentes de 
odontologia. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/eins/v13n4/
pt_1679-4508-eins-13-4-0547.pdf. Acesso em: 06 de novembro de 2019. 
MARQUES, M. Almanaque SOS. 7 receitas de pasta de dente

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO
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 Desenvolvimento

Pasta de Dente com Pó de Juá
2 colheres de sopa de pó de juá
2 colheres de sopa de menta desidratada
2 colheres de sopa de semente de linhaça
½ colher 3 cravos da índia
1 pitada de canela em pó
1 xícara de chá de água filtrada
Preparo
Junte a linhaça, a menta, os cravos e a água filtrada em uma panela, leve 
ao fogo baixo e cozinhe por 5 minutos.
Retire do fogo e depois acrescente o juá e a canela, misture até obter uma 
consistência pastosa.
Coloque em um recipiente de sua preferência e armazene na geladeira.

Pasta de Dente com Argila Verde
4 colheres de sopa de óleo de coco
2 colheres de sopa de argila verde
15 gotas de óleo essencial de hortelã
Preparo
Em um recipiente, misture com uma colher pequena de madeira a argila 
verde com o óleo de coco, aos poucos para não empelotar.
Quando formar uma consistência pastosa acrescente as gotas do óleo 
essencial e guarde a receita em um pote de vidro. 

Divulgar a foto da matilha, com a pasta de dentes, utilizando as hashtags 
#SouLobinho #pastadedentesustentável #MelhorPossível.  Lembre de deixar 
a postagem como pública para que possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

Responsabiliza-se por sua higiene pessoal

Compreende e participa da economia de água e de energia elétrica, 
reconhece a importância da coleta seletiva do lixo e dispensa cuidados a 
plantas e animais.

Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos 
fenômenos que observa e soluções para pequenos problemas.
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Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

F1 - Conhecer e praticar os cuidados básicos de higiene que protegem a sua 
saúde.

Itens de Insígnia Mundial de Meio Ambiente
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Mil Hortas – Fazendo uma receita
Duração 30 / 40 minutos

Colaboração
Alessandra Aya
Artur Malheiros
Daniela Bicudo

Número de
Aplicadores

Na sede: 1 Escotista
Em casa: 1 adulto responsável pelo jovem

Quantidade de 
participantes

Individualmente

Materiais
Plantas de temperos cultivadas a partir do projeto mil hortas divulgado no 
Rally de Lobinhos 2019

Objetivos
Trazer a reflexão sobre alimentação saudável, cuidados com a saúde e meio 
ambiente, através do projeto mil hortas.

Desenvolvimento Preparar uma receita utilizando os temperos cultivados

Descrição

Deixar o lobinho pesquisar e trazer quais as receitas que podem ser feitas 
com o tempero que ele cultivou. Cada um vai apresentar previamente o que 
irá cozinhar em casa. No dia do #soulobinho vão levar suas receitas para 
que toda alcateia possa degustar.
Divulgar o seguinte material na internet:
-foto da matilha com os pratos feitos;
-a receita utilizada (lista de ingredientes, modo de preparo, etc)
Lembre-se de sempre usar as hashtags #SouLobinho #MilHortas 
#MelhorPossível
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Descrição

Recomenda-se que os escotistas acessem a plataforma http://1000hortas.
escoteirossp.org.br/.

O tutorial de como utilizá-la, caso necessário, está disponível no link 
abaixo:
https://drive.google.com/a/escoteirossp.org.br/file/d/1p6onp-q_ZisJj-
0ZtQAeYH5q9vBj48GI/view?usp=sharing

Competências 
trabalhadas

 Esforça-se para fazer uma alimentação saudável e adequada para sua idade 
e pratica atos de higiene na manipulação dos alimentos 21. 
 Compreende e participa da economia de água e de energia elétrica, 
reconhece a importância da coleta seletiva do lixo e dispensa cuidados a 
plantas e animais. 
 Consome alimentos que o (a) ajudem a crescer forte e sadio (a) e sabe 
preparar uma refeição.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

F8- Conhecer a importância de uma boa alimentação para a saúde e 
consumir alimentos variados, praticando cuidados com a higiene 
F24- Preparar uma refeição simples e saudável em atividade da alcateia. 
S16- Ajudar a cuidar de uma planta ou de um animal de estimação em casa. 

http://1000hortas.escoteirossp.org.br/
http://1000hortas.escoteirossp.org.br/
https://drive.google.com/a/escoteirossp.org.br/file/d/1p6onp-q_ZisJj-0ZtQAeYH5q9vBj48GI/view?usp=sha
https://drive.google.com/a/escoteirossp.org.br/file/d/1p6onp-q_ZisJj-0ZtQAeYH5q9vBj48GI/view?usp=sha
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Título Nosso quadro de nós
Duração 30 / 40 minutos

Colaboração Daniel Prata

Número de 
Aplicadores

1 escotista

Quantidade de 
participantes

Por matilha

Materiais
Pedaços de cabo PP ou sisal, pequeno quadro de madeira ou papelão, cola 
quente, canetão

Objetivos
Aprender diferentes tipos de nós , saber como utilizá-los, fazer um objeto 
decorativo para a gruta e incentivar a integração entre os lobinhos e 
escoteiros

Desenvolvimento

Os lobinhos deverão, por matilha, localizar um escoteiro, cumprimentá-lo 
com o aperto de mão e saudação e solicitar que ele ensine os seguintes 
nós:
- nó direito;
- nó direito alceado;
- nó de correr;
- nó de aselha;
- volta do fiel;
- nó de escota;
- nó de escota alceado.

Após isso, a matilha deverá fazer um vídeo, criando um quadro de nós, 
colocando os nomes dos membros da matilha e do escoteiro que os 
ensinou. Durante o vídeo, os lobinhos deverão

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO
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explicar os nós e para que servem. Este quadro pode ser usado para decorar 
a gruta. 

Divulgar a foto da matilha, com o escoteiro e o quadro pronto e o vídeo, 
utilizando as hashtags #SouLobinho #QuadroDeNós #MelhorPossível.  
Lembre de deixar a postagem como pública para que possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

Demonstra contínuo progresso em suas habilidades manuais.

Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.

Demonstra capacidade de fazer novos amigos e relaciona-se bem com todos 
os (as) lobinhos (as) e com os “velhos lobos”.

Interage com outras seções de seu grupo escoteiro e com outras alcateias.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I6 - Fazer os nós direito, direito alceado, aselha, de correr, saber para que 
servem e aplicá-los numa atividade.
I16 - Fazer os nós de escota, escota alceado, volta do fiel, saber para que 
servem e aplicá-los numa atividade.
A2 - Cumprimentar outros membros do grupo escoteiro por meio da 
saudação do lobinho e do aperto de mão
I11 - Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte 
visual e expor na gruta da alcateia
S13 - Saber quais são as diversas seções do seu grupo escoteiro e participar 
de atividade com alguma delas ou com todo o grupo
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Decorando minha manta de flor vermelha
Duração 30 / 40 minutos

Colaboração Lais Oliveira de Sousa

Número de 
Aplicadores

1 escotista + 1 escotista a cada 2 matilhas

Quantidade de 
participantes

Por matilha

Materiais
Agulha, linha, retalhos de tecido (simulando os distintivos), um pedaço de 
tecido para simular a manta de conselho

Objetivos
Agulha, linha, retalhos de tecido (simulando os distintivos), um pedaço de 
tecido para simular a manta de conselho

Desenvolvimento

Os lobinhos ficam em fila por matilha com o primo à frente, quando a 
escotista der o sinal, o primo corre em direção a manta de flor vermelha 
que estará a uns 2 metros das filas e ao chegar lá, um escotista irá 
entregar a ele uma agulha e uma linha, o lobinho deve passar a linha 
na agulha e costurar um “distintivo” na manta com auxílio do escotista, 
quando acabar, deve retirar a linha,voltar correndo e bater na mão do 
próximo lobinho que fará a mesma coisa que ele e assim por diante até 
todos os lobinhos da matilha terem participado, caso alguma matilha 
estiver com um número inferior de lobinhos, 
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Desenvolvimento

os lobinhos terão que fazer o processo mais de uma vez, até compensar os 
lobinhos faltantes.
Ganha a matilha que costurar os distintivos primeiro.

Vale lembrar ao escotista que estiver preparando a atividade, para se 
atentar ao tamanho do buraco da agulha, pois isso que vai gerar a 
dificuldade da atividade

Divulgar a foto da matilha, segurando a manta, usando as hashtags 
#SouLobinho #decorandominhaflorvermelha #MelhorPossível. Lembre de 
deixar a postagem como pública para que possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

 Demonstra contínuo progresso em suas habilidades manuais.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I9 – Costurar um botão ou um distintivo em seu uniforme/ vestuário ou 
manta de Flor Vermelha
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Título Contando uma história ao Clã (#umdiasereipioneiro)
Duração 30/40min

Colaboração
Marcia R. V. Yasuda
Marcia Thais Gomes
Renata Haydee

Número de 
Aplicadores

2 Escotista + Mestre Pioneiro

Quantidade de 
participantes

Alcateia + Clã

Materiais
Material para complementar a apresentação da história, por exemplo:

Bichinhos de pelúcia / Dedoches / Teatro de sombras / etc
Objetivos Integração entre o Ramo Lobinho e o Ramo Pioneiro

Desenvolvimento

Os lobinhos deverão contar a História Irmãos de Mowgli para os pioneiros. 
Podem usar outros recursos para dar mais realismo ou emoção à história, 
tornando-a mais dinâmica. 
(Disponível em http://lobosdosul.blogspot.com/2013/07/o-livro-da-selva-
parte-1.html ou páginas 8 e 9 do 1º Guia do Caminho da Jângal - Ramo 
Lobinho)

(Disponível em http://lobosdosul.blogspot.com/2013/07/o-livro-da-selva-
parte-1.html ou páginas 8 e 9 do 1º Guia do Caminho da Jângal - Ramo 
Lobinho)

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

http://lobosdosul.blogspot.com/2013/07/o-livro-da-selva-parte-1.html
http://lobosdosul.blogspot.com/2013/07/o-livro-da-selva-parte-1.html
http://lobosdosul.blogspot.com/2013/07/o-livro-da-selva-parte-1.html
http://lobosdosul.blogspot.com/2013/07/o-livro-da-selva-parte-1.html
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Desenvolvimento

Terminada a apresentação, os escotistas, juntamente com o mestre 
pioneiro, deverão conduzir algumas reflexões sobre o que foi contado:
-Como Mowgli, apesar de diferente dos membros da alcateia, foi aceito 
no grupo
-Devemos obedecer à lei para sermos um povo livre, quais seriam as regras 
a serem obedecidas em casa, na escola, na alcateia, no clã?
-Cada povo tem seus costumes e suas crenças e nós devemos respeitar essas 
diferenças, alguém saberia dizer um costume diferente em outro país?
-Bagheera e Baloo se responsabilizaram pelo Mowgli, ensinando a lei da 
selva. Assim como nossos pais e professores fazem por nós, nos protegendo 
e ensinando.

Divulgar a foto da matilha contando a história para o(a) pioneiro(a), ou 
clã, usando as hashtags #SouLobinho #umdiasereipioneiro #MelhorPossível. 
Lembre de deixar a postagem como pública para que possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

Conhece a estrutura da alcateia e os principais elementos do Ramo 
Lobinho. 

Identifica e respeita a autoridade no lar, na escola, na alcateia e aceita as 
normas em vigor nos espaços sociais que frequenta,manifestando respeito 
pela opinião alheia. Escolhe e colabora com os líderes de sua matilha. 

Interage com outras seções de seu grupo escoteiro e com outras alcateias.

 Escolhe leituras apropriadas para sua idade. Sabe tirar conclusões próprias 
do que lê, do que presencia e do que vive e relaciona adequadamente as 
situações da fantasia com os fatos da realidade.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

2 - Ouvir o episódio “Irmãos de Mowgli“ (1ª parte) do Livro da Jângal de 
Rudyard Kipling.

S6 - Contar para um “velho lobo” quais são as principais regras de sua 
escola, de sua casa e da alcateia.

S13 - Saber quais são as diversas seções do seu grupo escoteiro e participar 
de atividade com alguma delas ou com todo o grupo.

I24 -  Participar de uma roda de conversa da alcateia sobre um fato 
ocorrido ou sobre um filme/livro e emitir a sua opinião.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

2 - Ouvir o episódio “Irmãos de Mowgli“ (1ª parte) do Livro da Jângal de 
Rudyard Kipling.
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Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

S6 - Contar para um “velho lobo” quais são as principais regras de sua 
escola, de sua casa e da alcateia.

S13 - Saber quais são as diversas seções do seu grupo escoteiro e participar 
de atividade com alguma delas ou com todo o grupo.

I24 -  Participar de uma roda de conversa da alcateia sobre um fato 
ocorrido ou sobre um filme/livro e emitir a sua opinião
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Título Aquecendo os corações
Duração 30 / 40 minutos

Colaboração Daniel Prata

Número de 
Aplicadores

1 escotista

Quantidade de 
participantes

Por matilha

Materiais Lenha, fósforos, álcool
Objetivos Aprender como fazer uma pequena fogueira e como apagá-la

Descrição
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE A ÁREA ONDE SE ENCONTRAM PERMITE FOGUEIRAS 
E QUE EXISTE SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA ESSA ATIVIDADE ANTES DE 
ESCOLHÊ-LA

Desenvolvimento

Os lobinhos deverão, por matilha, localizar um(a) sênior/guia, 
cumprimenta-lo(a) com o aperto de mão e saudação e solicitar que ele(a) 
ensine como acender e apagar uma pequena fogueira.
O(a) sênior/guia deverá auxiliar a matilha, mostrando os conceitos básicos 
de segurança, para que eles montem, acendam e apaguem a pequena 
fogueira, sempre mostrando aos lobinhos a forma correta de execução.
Os lobinhos deverão fazer um vídeo, ensinando a forma correta de montar, 
acender e apagar uma fogueira.

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO
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Desenvolvimento

Divulgar a foto da matilha, com o(a) sênior/guia na frente da fogueira 
e o vídeo, usando as hashtags #SouLobinho #AquecendoCorações 
#MelhorPossível. Lembre de deixar a postagem como pública para que 
possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos 
fenômenos que observa e soluções para pequenos problemas.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I13 - Acender uma fogueira simples e saber apagá-la.
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Descrição Aprendendo coisas novas
Duração 30 / 40 minutos

Colaboração Daniel Prata

Número de 
Aplicadores

1 escotista e 1 sênior ou escoteiro por matilha

Quantidade de 
participantes

Por matilha

Materiais
Bússola, canivete, faca, facão, serrote, percursos de gilwell previamente 
montados, prancheta, papel e caneta

Objetivos Saber/Aprender usar novas ferramentas

Desenvolvimento

Descrição

Os lobinhos deverão, por matilha, localizar um(a) sênior/guia ou 
escoteiro(a), cumprimenta-lo(a) com o aperto de mão e saudação e 
solicitar que ele(a) os ajude a percorrer um pequeno percurso de gilwell, 
ensinando-os a utilizar a bússola e a planilha para colocar os azimutes.

O(a) Sênior/Guia/Escoteiro(a) deverá auxiliar a matilha, mostrando os 
conceitos básicos auxiliando-os no trajeto com a bússola. É importante 
incentivar que todos possam anotar e utilizar a bússola, para que seja 
realmente um aprendizado de todos. Após terminar o percurso, deve-se 
incentivar os lobinhos a desenharem o percurso realizado, mesmo que ele 
não seja proporcional às distâncias percorridas

Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO
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Descrição

No final, os lobinhos deverão fazer um vídeo explicando como se usa a 
bússola e os desenhos dos percursos realizados.
 
Divulgar a foto da matilha, com o(a) sênior/guia/escoteiro(a) segurando a 
bússola e o vídeo, usando as hashtags #SouLobinho #AprendoCoisasNovas 
#MelhorPossível Lembre de deixar a postagem como pública para que 
possamos acessar.

Competências 
trabalhadas

Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 
profissionais e identifica ferramentas e seus usos.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I26 - Conhecer e usar uma bússola e outras três novas ferramentas.
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Mídias - Jornal
Duração 30 a 50 minutos

Colaboração Carlos Eduardo Lourenço

Número de 
Aplicadores

Mínimo de 1 aplicador

Materiais
Folhas no tamanho A2 (42cmx59,4cm), cartolina ou craft bobina, 
canetinhas, lápis, lápis de colorir, borracha, tesoura, cola e imagens para 
ilustrar o jornal

Objetivos
Incentivar que o jovem conheça uma forma de expressão e transmissão de 
informação, seja como ferramenta ou como profissão.

Descrição

Os lobinhos deverão fazer um jornal mural com no mínimo quatro editorias 
(servir, atividades externas, conquistas, sempre alerta, melhor possível, 
entre outras). O jornal deverá ser feito com o material fornecido pela 
equipe de escotistas, contendo pelo menos: duas matérias, uma nota e uma 
charge ou história em quadrinhos. 
 As matérias deverão conter no mínimo uma foto com legenda e ser 
elaboradas com os componentes que os jornalistas utilizam para elaborá-la 
em pirâmide invertida (título, linha-fina, lead e conteúdo). 

Escolha uma das mídias para aplicar na sua seção. Não tem necessidade de aplicar mais de uma. 
(Jornal, Rádio, Televisão, Digital – Youtube ou Digital – Instagram)
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Descrição

Todas as matérias e imagens deverão conter o(s) nome(s) do(s) jovem(ns) 
autor(es). 
 Os jovens deverão eleger o expediente com um editor-chefe, um editor 
por editoria, pauteiros, repórteres, redatores, diagramadores, revisores e 
fotógrafos. 

Lembre-se: um jornal possui nome, os lobinhos deverão criar um nome para 
ele. Incentive a criatividade.
Ideias de editorias para o jornal da Unidade Escoteira Local ou Seção:
 - Servir: matérias sobre ações sociais
 - Atividades externas: matérias sobre atividades externas ou internas que 
sejam abertas que o grupo ou seção tenha participado.
 - Conquistas: matérias sobre os jovens ou adultos da Unidade Escoteira 
Local que conquistaram: Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro, Escoteiro da Pátria, 
Insígnia de B.P. ou Insígnia de Madeira.
 - Sempre alerta: matérias ou notas com curiosidades, seja sobre escotismo, 
bairro, cidade, estado, país, mundo, política, religião ou entre outros.
 - Melhor possível: palavra-cruzada, caça palavra e/ou outras atividades.

Desenvolvimento

O que é um editorial?

Editorial é um artigo com conteúdo opinativo, que também possui o 
objetivo de informar, mas sem a obrigação de ser neutro ou indiferente, já 
que expressa a visão do autor sobre o assunto narrado. Normalmente, os 
veículos reservam um espaço nas primeiras páginas para a publicação do 
editorial. Para destacar este conteúdo do restante das matérias, coloca-se 
uma borda ou, até mesmo, uma tipografia diferente das demais, deixando 
claro que aquele texto expressa uma opinião. 

O texto do editorial é dissertativo, crítico e informativo, porque desenvolve 
argumentos, expõe opiniões e relata um acontecimento, e estes pontos 
de vista se encarregam de transmitir aos leitores a interpretação dos fatos 
ocorridos. O tema a ser tratado no editorial deve ser referente à alguma 
matéria da publicação, geralmente a mais "importante".

O que é expediente? 
Em resumo, o expediente contém os nomes dos responsáveis pelo jornal e 
qual o cargo que ocupam.
- Editor-chefe: é o responsável pelo conteúdo de um jornal, de uma revista 
ou de um outro meio de comunicação, coordenando todas as etapas da 
produção e edição.
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Desenvolvimento

 - Editor de cada editoria: responsável por selecionar as notícias da sua 
editoria e definir com os pauteiros, repórteres, redatores e fotógrafos o 
ângulo de abordagem dos temas.
- Notas: é uma notícia que se caracteriza pela brevidade do texto, 
ou pequena notícia que se destina a informação rápida.Não contém 
entrevistas.
 - Matérias: sinônimo de material jornalístico como notícia, artigo ou 
reportagem.

- Escreva com neutralidade, não mostre qual sua opinião
-Tenha no mínimo dois entrevistados, se possível com opiniões diferentes
-Escreva o título no presente, sem ponto final (mesmo que já tenha 
acontecido, ex: Alcateia Ivancko arrecada roupas para doação)
-Escreva uma linha fina, que vem logo após o título, mas não revela muito 
da notícia também sem ponto final (ex: Em fevereiro os lobinhos doaram 
cerca de 100 roupas para abrigo de crianças)
-O primeiro parágrafo deve ser o "lead", ou seja, deverá conter as 
perguntas básicas para a matéria - quem, quando, onde, por que, o que 
e como -, nem sempre conterá todas as perguntas e a ordem de como 
as respostas serão colocadas dependerá da ênfase que quer dar:  se o 
presidente visitou o grupo escoteiro, o importante será o "quem" e não 
"onde", se houve um alagamento em um hospital, o importante será o 
"onde" e não "o que" (em nosso exemplo: quem - lobinhos, quando - 
fevereiro, onde - abrigo de criança, por que - para dar apoio ao abrigo, 
o que - 150 roupas, como - arrecadação feita na sede, neste exemplo foi  
salientado o "quem": Os lobinhos do Grupo Escoteiro Corrente, da Alcateia 
Ivanocko, arrecadaram roupas de crianças durante os meses de janeiro e 
fevereiro para doarem as crianças do Abrigo Feliz. A campanha juntou 150 
roupas para dar apoio ao abrigo que cuida de mais de 100 crianças com 
idade entre 5 e 12 anos.)
-O conteúdo irá discorrer com mais detalhes sobre como os lobinhos 
fizeram a campanha e como foi o resultado. Pode ter uma aspas 
(entrevista) com um lobinho que participou da entrega, de uma criança 
do abrigo e de uma responsável do abrigo, por exemplo. O tamanho do 
texto dependerá da diagramação, por isso as informações mais importantes 
deverão estar no começo, se na diagramação precisar ser cortada o final 
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 o importante será o "quem" e não "onde", se houve um alagamento em 
um hospital, o importante será o "onde" e não "o que" (em nosso exemplo: 
quem - lobinhos, quando - fevereiro, onde - abrigo de criança, por que - 
para dar apoio ao abrigo, o que - 150 roupas, como - arrecadação feita 
na sede, neste exemplo foi  salientado o "quem": Os lobinhos do Grupo 
Escoteiro Corrente, da Alcateia Ivanocko, arrecadaram roupas de crianças 
durante os meses de janeiro e fevereiro para doarem as crianças do Abrigo 
Feliz. A campanha juntou 150 roupas para dar apoio ao abrigo que cuida de 
mais de 100 crianças com idade entre 5 e 12 anos.)
-O conteúdo irá discorrer com mais detalhes sobre como os lobinhos 
fizeram a campanha e como foi o resultado. Pode ter uma aspas 
(entrevista) com um lobinho que participou da entrega, de uma criança 
do abrigo e de uma responsável do abrigo, por exemplo. O tamanho do 
texto dependerá da diagramação, por isso as informações mais importantes 
deverão estar no começo, se na diagramação precisar ser cortada o final 
será retirado e não prejudicará a matéria. Por isso chamamos de "pirâmide 
invertida", ou seja, as informações são dispostas como um funil.

Competências 
trabalhadas

Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.
Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue 
narrar fatos vividos e demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que 
sente.
Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 
profissionais e identifica ferramentas e seus usos.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I11 - Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte 
visual e expor na gruta da alcateia.
I20 - Demonstrar para a alcateia um conhecimento ou uma habilidade que 
possui.
I29 - Entrevistar alguém que tenha uma profissão de seu interesse, saber o 
que é preciso para bem desempenhá-la e contar para a alcateia.
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Mídias - Rádio
Duração 30 a 60 minutos

Colaboração Carlos Eduardo Lourenço

Número de 
Aplicadores

Mínimo de 2 aplicadores

Quantidade de 
participantes

Por matilha

Materiais

Nenhum – pode ser feito ao vivo, só simulando um programa de rádio

Opcional: Rádio – pode ser até um walkie-talkie (quanto mais complexo, 
mais enriquece a experiência do jovem)

Objetivos
Incentivar que os jovens conheçam uma forma de expressão e transmissão 
de informação, seja como ferramenta ou como profissão.

Descrição

 Os jovens deverão montar um programa de rádio com um tempo de no 
mínimo 30 e máximo 60 minutos. 
 O programa deve ter nome, manchetes, vinheta, notas, matérias e "ping-
pong". 
 Faça o expediente com editor-chefe, pauteiro, repórter, locutores (dois) e 
editor de áudio. 
Os conteúdos das notas e matérias deverão ser sobre escotismo, as matérias 
deverão ter pelo menos dois entrevistados e ao menos uma matéria deverá 
ter "povo fala", com viés jornalístico. 
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Descrição
O entrevistado para o "ping-pong" poderá tratar de curiosidades, dicas ou 
informativo.
Obs.: Os conteúdos apresentados deverão ser reais.

Desenvolvimento

O que é expediente? 
Em resumo, o expediente contém os nomes dos responsáveis pelo programa 
e qual o cargo que realiza.

- Editor-chefe: é o responsável pelo conteúdo de um jornal, de uma revista 
ou de um outro meio de comunicação, coordenando todas as etapas da 
produção e edição.
- Pauteiro(s): responsável(is) por elaborar a(s) pauta(s), o pauteiro, 
o repórter e o editor de áudio podem ser a mesma pessoa caso falte 
profissional. Pauta são os assuntos tratados nos meios de comunicação. 
Para desenvolver uma pauta o pauteiro deve saber o que está acontecendo 
ou acontecerá para apresentar ao público. Há duas definições de pauta: 
a quente, algo muito importante precisa ser publicada rápido; e a fria, 
matéria que pode ser publicada em qualquer data.
- Repórter(es): é um jornalista que pesquisa a informação. É o responsável 
por trazer aos ouvintes o conteúdo das notícias, o repórter pode ser o 
pauteiro e o editor de áudio caso falte profissional.
- Locutor(es): são responsáveis por atuar como apresentadores do 
programa de rádio.
- Editor(es) de áudio: faz a edição do programa.
- Povo fala: é a entrevista feita com várias pessoas – uma de cada vez – 
que repercutem determinado assunto.

Competências 
trabalhadas

- Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.
- Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue 
narrar fatos vividos e demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que 
sente.
- Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 
profissionais e identifica ferramentas e seus usos.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I11- Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte 
visual e expor na gruta da alcateia.
I20- Demonstrar para a alcateia um conhecimento ou uma habilidade que 
possui.
I29- Entrevistar alguém que tenha uma profissão de seu interesse, saber o 
que é preciso para bem desempenhá-la e contar para a alcateia.
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Mídias - Televisão
Duração 20 a 40 minutos

Colaboração Carlos Eduardo Lourenço

Número de 
Aplicadores

Mínimo de 1 aplicador

Materiais
Celular para gravação de vídeo
Mesa e cadeira
Vestuário/Uniforme Escoteiro

Objetivos
Incentivar que os jovens conheçam uma forma de expressão e transmissão 
de informação, seja como ferramenta ou como profissão

Descrição

Os jovens deverão montar um telejornal com no mínimo 15 e máximo 30 
minutos.
O programa deve ter nome, mesa para os apresentadores, microfone 
para os repórteres (falso), manchetes, vinheta, logo, notas, matérias e 
"ping-pong". Faça o expediente com editor-chefe, pauteiro, repórter, 
apresentadores (dois) e editor de áudio e vídeo. 
Os conteúdos das notas e matérias deverão ser sobre escotismo, as matérias 
deverão ter pelo menos dois entrevistados e ao menos uma matéria deverá 
ter "povo fala", com viés jornalístico. 
O entrevistado para o "ping-pong" poderá tratar de curiosidades, dicas ou 
informativo. 
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Descrição

Durante a atividade que será matéria do telejornal faça algumas gravações 
para ilustrar melhor a matéria, se possível, o repórter entrevistará e/ou 
fará a matéria completa durante o evento. Os apresentadores e repórteres 
deverão estar com uniforme/vestuário arrumados. 
Obs.: Os conteúdos apresentados deverão ser reais

Desenvolvimento

O que é expediente? 
Em resumo, o expediente contém os nomes dos responsáveis pelo jornal e 
qual o cargo que realiza.

- Editor-chefe: é o responsável pelo conteúdo de um jornal, de uma revista 
ou de um outro meio de comunicação, coordenando todas as etapas da 
produção e edição.
- Pauteiro(s): responsável(is) por elaborar a(s) pauta(s), o pauteiro, 
o repórter e o editor de áudio pode ser a mesma pessoa caso falte 
profissional. Pauta são os assuntos tratados nos meios de comunicação. 
Para desenvolver uma pauta o pauteiro deve saber o que está acontecendo 
ou acontecerá para apresentar ao público. Há duas definições de pauta: 
a quente, algo que acontece no dia a dia; e a fria, matéria que pode ser 
publicada em qualquer data.
 - Repórter(es): é um jornalista que pesquisa a informação. É o 
responsável por trazer aos telespectadores o conteúdo das notícias, o 
repórter pode ser o pauteiro e o editor de áudio caso falte profissional.
- Apresentador(es): são responsáveis por atuar como apresentadores do 
telejornal.
- Editor(es) de áudio e vídeo: faz a edição do programa (em caso de 
atividade só para lobinhos, os chefes poderão ajudar apenas nessa etapa, 
mas editando conforme a solicitação do lobinho editor-chefe).
- Manchetes: abrem a edição de um jornal falado e anunciam para o 
ouvinte os principais fatos do dia. 
- Vinheta: abertura do telejornal (ex.: Jornal Nacional).
- Notas: é uma notícia que se caracteriza pela brevidade do texto, 
ou pequena notícia que se destina a informação rápida. Não contém 
entrevistas.
- Matérias: sinônimo de material jornalístico como notícia, artigo ou 
reportagem.
- Ping-Pong: conversa face a face, entre o jornalista e determinado 
entrevistado. Há uma sequência de perguntas abertas, intercaladas com 
respostas do entrevistado em questão. 
- Povo fala: é a entrevista feita com várias pessoas – uma de cada vez – 
que repercutem determinado assunto.
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Desenvolvimento

Montando a mesa para os apresentadores e o(s) microfone(s) para os 
repórteres.
 A mesa para os apresentadores deverá ser larga o suficiente para que os 
dois jovens consigam se posicionar (sentados) de forma que não esbarram 
um no outro, se os jovens quiserem imitar os telejornais reais poderão 
fazer notebooks ou tablets de papelão, mas não deverá cobrir os rostos 
dos apresentadores. O(s) microfone(s) deverá(ão) ser feito(s) com material 
reciclável e deverá(ão) conter o logo do telejornal.

O que é o viés jornalístico?
- Os apresentadores e o(s) repórter(es) das matérias deverão dar a notícia 
com neutralidade, não mostre a opinião;
-Tenha no mínimo dois entrevistados, se possível com opiniões diferentes;
- A linguagem deve ser direta, simples e clara, além de ser nítido o que é 
falado;
- A imagem deve estar em boa qualidade, mas não se preocupe com a 
câmera adequada. Hoje em dia os celulares têm ótima resolução.

Competências 
trabalhadas

- Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.
- Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue 
narrar fatos vividos e demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que 
sente.
- Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 
profissionais e identifica ferramentas e seus usos.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I11- Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte 
visual e expor na gruta da alcateia.
I20- Demonstrar para a alcateia um conhecimento ou uma habilidade que 
possui.
I29- Entrevistar alguém que tenha uma profissão de seu interesse, saber o 
que é preciso para bem desempenhá-la e contar para a alcateia.
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Mídias – Digital: Youtube
Duração 20 minutos

Colaboração Carlos Eduardo Lourenço

Número de 
Aplicadores

Mínimo de 1 aplicador

Materiais
Celular para gravação de vídeo
Vestuário/Uniforme Escoteiro

Objetivos
Incentivar que os jovens conheçam uma forma de expressão e transmissão 
de informação, seja como ferramenta ou como profissão

Descrição

 Os jovens deverão fazer pelo menos dois vídeos de no mínimo 5 e no 
máximo 10 minutos cada um, para o YouTube. 
Um terá como motivação a #trashtag: os jovens deverão fazer um mutirão 
de limpeza e mostrar o antes, durante e depois do local. Deverão realizar 
coleta seletiva que, além de conter uma mensagem de incentivo para que 
outras pessoas façam o mesmo - desafie outro Grupo ou Seção a fazer a 
trashtag. O outro deverá ser uma campanha publicitária que promova o 
Grupo Escoteiro ou o Escotismo como um todo. 
 Faça uma vinheta para iniciar ou terminar cada vídeo. Além disso, cada 
vídeo deverá conter os responsáveis pela elaboração do vídeo, podendo 
ser apresentados por escrito ou imagem. Os jovens deverão estar com 
uniforme/vestuário bem apresentado. 
 Obs.: Os jovens estão livres para mostrar o conteúdo de cada vídeo desde 
que esteja dentro do proposto.
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Desenvolvimento

A edição do programa, em caso de atividade só para lobinhos, poderá 
ter ajuda dos chefes apenas nessa etapa. Entretanto, deverá ser editado 
conforme a solicitação do lobinho responsável.
 A imagem deve estar em boa qualidade, mas não se preocupe com a 
câmera adequada. Hoje em dia os celulares têm ótima resolução.

Vinheta: animação para abertura ou fechamento do vídeo.

Competências 
trabalhadas

- Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.
- Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue 
narrar fatos vividos e demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que 
sente.
- Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 
profissionais e identifica ferramentas e seus usos.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I11- Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte 
visual e expor na gruta da alcateia.
I20- Demonstrar para a alcateia um conhecimento ou uma habilidade que 
possui.
I29- Entrevistar alguém que tenha uma profissão de seu interesse, saber o 
que é preciso para bem desempenhá-la e contar para a alcateia.
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Ficha de 
Atividades

RAMO LOBINHO

Título Mídias – Digital: Instagram
Duração 20 minutos
Colaboração Carlos Eduardo Lourenço
Número de 
Aplicadores

Mínimo de 1 aplicador

Materiais
Celular para gravação de vídeo
Vestuário/Uniforme Escoteiro

Objetivos
Incentivar que os jovens conheçam uma forma de expressão e transmissão 
de informação, seja como ferramenta ou como profissão.

Descrição

Os jovens deverão postar fotos em um perfil do Instagram (pode ser o do 
grupo ou um novo), cada publicação deverá ter legenda, nome do autor 
da foto (tendo rodízio do fotógrafo) e as #escotismo #educom #conectese 
#escoteirossp, #soulobinho, as fotos deverão ser autorais (jovens do 
Grupo) com escotismo como motivador. Sendo uma das fotos com a 
motivação da #trashtag, os jovens deverão fazer um mutirão de limpeza e 
mostrar o antes e depois do local, deverão realizar coleta seletiva, além de 
desafiar outro Grupo ou Seção a fazer a hashtag. As outras imagens serão 
de livre escolha dos jovens com viés escoteiro, pode conter fotos da cidade 
desde que seja para cumprir a progressão, por exemplo. 
Obs.: As fotos não podem ser da casa ou escola do jovem, fotos que 
contenham outras pessoas de fora do movimento devem ser autorizadas 
por elas para que sejam postadas (a não ser que seja uma foto ampla ou de 
atividade do grupo aberta aos familiares, amigos e comunidade).
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Desenvolvimento
A imagem deve estar em boa qualidade, mas não se preocupe com a câmera 
adequada. Hoje em dia os celulares têm ótima resolução.

Competências 
trabalhadas

- Se expressa artisticamente por meio de diferentes linguagens: música, 
dança, dramatização e artes visuais.
- Se expressa bem, procura usar corretamente o nosso idioma e consegue 
narrar fatos vividos e demonstrar o que sabe fazer, o que pensa e o que 
sente.
- Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 
profissionais e identifica ferramentas e seus usos.

Atividades 
do programa 
educativo 
relacionadas

I11- Fazer uma pintura, modelagem, colagem ou outro trabalho em arte 
visual e expor na gruta da alcateia.
I20- Demonstrar para a alcateia um conhecimento ou uma habilidade que 
possui.
I29- Entrevistar alguém que tenha uma profissão de seu interesse, saber o 
que é preciso para bem desempenhá-la e contar para a alcateia.


