
Reunião com os pais
Ramo Lobinho



Escotistas da Alcatéia

• Chefe de Seção: Chefe Sílvia (Akelá)
• Assistentes:

– Chefe Mara (Bagheera)
– Chefe Adilson (Baloo)– Chefe Adilson (Baloo)
– Chefe Darlane (Kaa)



Movimento Escoteiro

• Educação não-formal
• Desenvolvimento integral dos jovens
• Complementando a escola, a família e a 
outras instituiçõesoutras instituições
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Físico
Caráter Inteligência Social

Afetivo Espiritual
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A Lei do Lobinho é a seguinte:
I. O lobinho ouve sempre os Velhos Lobos.
II. O lobinho pensa primeiro nos outros.
III. O lobinho abre os olhos e os ouvidos.
IV. O lobinho é limpo e está sempre alegre.
V. O lobinho diz sempre a verdade.

Prometo fazer o melhor possível para:
Cumprir meus deveres para com Deus e 
minha Pátria;
Obedecer à Lei do Lobinho e fazer todos os 
dias uma boa ação.
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Método Escoteiro

Aceitação da 
Lei e da 
Promessa

Aprender 
fazendo

Desenvolvimento 
com orientação 

• Limite de lobinhos na seção 
• Exemplo pessoal do adulto
• Respeitar o ponto de vista da criança
Confiar na potencialidade da criança

fazendo com orientação 
individual
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• Confiar na potencialidade da criança



Enfoque dos Lobinhos

SOCIALIZAÇÃOSOCIALIZAÇÃO



Fichas Individuais e de Saúde

• Manutenção do nosso registro 
• Como proceder em caso de acidentes

– Remédios (o que tomar e o que não tomar)
– Alergias– Alergias

• Telefones sempre atualizados



Especialidades

• As especialidades servem para aprender 
mais e ajudar melhor

• Estímulo ao desenvolvimento pessoal 
durante o dia-a-diadurante o dia-a-dia
• Objetivos/metas para cumprir na vida



Especialidades

1. Ciência e Tecnologia
– Aeromodelismo, Eletrônica, Informática, ...

2. Desportos
– Artes marciais, Natação, Patinação, Xadrez, ...

3. Cultura3. Cultura
– Artesanato, Coleções, Fotografia, Música, ...

4. Habilidades Escoteiras
– Acampador, Cozinheiro, Rastreador, ....

5. Serviços
– Agricultura, Babá, Carpintaria, Confeitaria, ...



Especialidades

• Confeitaria (6 requisitos, 2 para Nível 1)
– Preparar um bolo, uma torta e um pudim para 
a sua Seção

– Preparar docinhos caramelados ou glaciados, – Preparar docinhos caramelados ou glaciados, 
ou bombons recheados.

– ....



Especialidades

• Coleções (9 requisitos; 3 para nível 1)
– Possuir uma coleção de, no mínimo, cem 
objetos para o Nível 1; ....

– Relatar o porquê de sua coleção e a história – Relatar o porquê de sua coleção e a história 
dos objetos colecionados

– ....



Especialidades

• Como vocês podem ajudar ?
– Obter o Guia de Especialidades com os Chefes
– Sentar junto com o filho dando uma passada
– Fazer uma lista daqueles que se interessar
– Escolher o primeiro, verificar quantos e quais os – Escolher o primeiro, verificar quantos e quais os 
requisitos para atingir o Nível 1

– Criar uma disciplina para focar no cumprimento 
desses objetivos

– Ajudar o filho, mas não fazer por ele
– Comunicar e combinar com a Chefia para avaliação 
dos requisitos



Cruzeiro do Sul

• Maior honra para um lobinho
• Requisitos

– Cinco especialidades em três ramos de 
conhecimentoconhecimento

– Participado de pelo menos três 
acantonamentos ou acampamentos

– Insígnia Mundial de Conservacionismo
– Fazer uma boa ação comunitária
– Saber se orientar pelo Cruzeiro do Sul



Calendário
Agosto

Hoje Sede

13 Café Dia dos Pais

20 Passeio de ônibus:
Inicia de manhã

27 Sede

Setembro

3 Bivaque: Cooper

7 Churrasco da Independência

10 Sede

17 Acampamento com os Pais

24 Sede

Outubro NovembroOutubro

1 Acampache

8 Bivaque com amigos

15 Sede

22 Sede: preparação para ELO

29 ELO

Novembro

5 Passeio na Beira-Rio

12 Sede

19 Acantonamento na Sede

26 Sede
Dezembro

3 Acampamento/Viagem de 
Grupo

10 Sede (encerramento)



Churrasco da Independência

• Exposição de Fotos da Alcatéia
• Feira de Especialidades
• Venda de Sobremesa (Confeitaria) ?



Prestação de Contas

• Festa Junina



Finalização das Reuniões

• Pode variar de 16hs até 16:30hs
• Procurar estar dentro desse intervalo para 
buscá-los



Blog

• http://lobinhosdeindaial.blogspot.com
• Acompanhem o que seus filhos fizeram
• Relato das atividades realizadas
Fotos• Fotos

• Avaliação de requisitos de especialidades




