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LISTA DE PROVAS LOBINHO PATA TENRA
Nome do Lobinho(a): _____________________________________________________

LOBISMO
01. Explicar a Saudação e o Lema do
Lobinho
02. Aperto de mão escoteiro
03. Conhecer o uniforme usado pela
Alcateia e os seis distintivos que irá
receber
04. Saber como é organizada a alcateia,
conhecer as pessoas que dela fazem
parte, saber fazer as formações e
atender aos comandos
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LIVRO DA SELVA
05. Ouvir o episódio “Irmãos de
Mowgli” do Livro da Selva
06. Apresentar trabalhos - Pintura do
Baloo e do Shere-Khan
07. Responder as questões sobre a
história
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BOA AÇÃO
08. Noção e significado da Boa Ação
09. Contar a um velho Lobo sobre três
boas ações que praticou em casa ou na
escola ou no grupo.

LEI E PROMESSA
11. Lei: Saber e explicar os 5 artigos.
12. Promessa: saber e explicar as três
partes da promessa

SAUDAÇÃO

DO

LOBINHO

A saudação do Lobinho é feita quando:
a) Você encontra um Velho Lobo ou para cumprimentar os
demais integrantes do Movimento Escoteiros (chefes, escoteiros,
lobinhos, sênior etc).
b) Para saudar a Bandeira Nacional;
c) Para fazer sua Promessa de Lobinho.

Os dois dedos que apontam para cima indicam as orelhas do
lobinho, e os demais dedos o focinho do lobinho.
O dedão sobre os outros dois dedos também indicam que os
maiores protegem os menores, assim com seus pais, professores, avós
os protegem, também os Velhos Lobos os protegerão.
Você deve usar para cumprimentar os outros Lobinhos, os
Velhos Lobos, sua Akelá. Basta para isso levar o dedo indicador a tocar
o lado da testa ou a aba do seu boné e dizer “Melhor possível!”.
Fará a saudação primeiro, aquele que for mais educado.

LEMA

DO

LOBINHO

Significa que você deverá fazer o melhor possível em todas as
ocasiões em que for preciso. Na Alcateia, em casa, na escola etc.

O seu “melhor” será duas vezes melhor que o
“melhor” de um menino ou menina que não faça
parte do movimento Escoteiro, pois as pessoas
saberão que agora você é um Lobinho e deve ter
atitudes diferentes.

Isso não quer dizer que o Lobinho é melhor que os demais, pois
todos são iguais, sem distinção de religião, cor, sexo, escola em que
estuda, time que torce etc. O diferencial é que, sendo você um Lobinho,
deverá procurar estudar mais, participar mais, prestar mais atenção,
ouvir mais e falar menos.

“Melhor possível” é o lema dos
lobinhos.
 LEMBRE-SE: o Lobinho deve ser sempre
o mais educado. Como nós já vimos, o seu
“melhor” será duas vezes melhor que o “melhor”
de outros(as) menino(as).

APERTO DE MÃO ESCOTEIRO

O aperto de mão escoteiro é uma forma com que todos os
membros do Movimento Escoteiro se cumprimentam. Ele tem
características próprias, pois além de ser dado sempre com a mão
esquerda, os dedos mínimos se cruzam, como se as duas mão que se
cumprimentam estivessem fazendo a própria Saudação Escoteira.
A explicação do uso da mão esquerda é a seguinte:
Baden-Powell, nosso fundador, foi um soldado inglês que serviu
na África. Lá ele teve oportunidade de conhecer a tribo dos Ashantis.
Eles, como característica, carregavam um escudo comprido e feito de
couro de animais selvagens com a mão esquerda e na mão direita
levavam uma lança muito afiada. Eles não se separavam desse escudo
por nada, pois estavam sempre alertas aos diferentes perigos que os
cercavam.
Mas quando os Ashantis encontravam um amigo, eles tiravam o
escudo do braço, abrindo sua defesa, para cumprimentar com a mão
esquerda.
Já que somos irmãos no Escotismo, nada mais justo do que “Abrir
a defesa”, cumprimentando com a mão esquerda.
Essa é uma maneira simples de dizer a outro lobinho (e a outros
escoteiros)

“ Sou seu amigo!”.

LEI DOS LOBINHOS
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.

IMPORTANTE:
O Lobinho tem apenas uma Lei,
que é dividida em 5 artigos.

UNIFORME E DISTINTIVOS DOS
LOBINHOS
O Uniforme dos lobinhos utilizado no GE Cônego Sorg é da cor cáqui.
Lobinhos: Camisa, bermuda e meia comprida cinza, ou calça e meia
escura curta, boné do lobinho, cinto, lenço e arganel.
Lobinhas: Camisa, saia, meia comprida cinza, boné do lobinha, cinto,
lenço e arganel.
Nosso lenço é em dois tons de verde em homenagem à natureza.

DISTINTIVOS DO RAMO LOBO
Distintivo de Promessa de Lobinho: O lobinho terá o
direito de usar este distintivo a partir do momento em
que prestar sua promessa, e será usado pelo lobinho até
que preste sua promessa no ramo escoteiro. Será usado
no bolso esquerdo do uniforme.

Distintivo do ramo lobo: é usado no centro da copa
do boné do Lobinho. O fundo é azul marinho e o Lobo é
amarelo, sem a legenda de “melhor possível” que tem
no distintivo da promessa.

Distintivo de Matilha: Quando o Lobinho estiver
integrado a uma determinada matilha, usará na manga
esquerda da camisa a cerca de 2 cm acima do distintivo
de progressão o distintivo com a COR DA MATILHA.
Quando trocar de matilha, deverá trocar também o
distintivo para a cor da nova matilha.

DISTINTIVOS DE PROGRESSÃO DO RAMO LOBO:
Os distintivos abaixo são aos distintivos que o lobinho terá o direito de
usar em seu uniforme cada vez que alcança uma nova etapa dentro do
ramo lobo. São os distintivos de progressão pessoal. São usados na
manga esquerda da camisa, no terço médio, centralizados, logo abaixo
do distintivo da cor da matilha.
São quatro as etapas do Ramo Lobo, conforme abaixo:

Lobo Pata-tenra

Lobo Saltador

Lobo Rastreador

Lobo Caçador

Estrela de atividade: serve para destacar o tempo em anos que o
Lobinho tem dentro do Movimento Escoteiro. O tempo começa a ser
contado a partir de seu registro. No Ramo Lobo é na cor amarela e o
número vermelho. É costurado logo a cima do bolso esquerdo.

Distintivo de Primo: Identifica o Primo da Matilha, e só os
Primos podem utilizá-lo. Sua cor é branco, azul e amarelo.
É costurado sobre a portinhola do bolso esquerdo.

Distintivo de Segundo: Identifica o Primo Segundo da
Matilha, e só os Primos Segundos podem utilizá-lo. Sua
cor é branco, azul e amarelo. É costurado sobre a
portinhola do bolso esquerdo.

Distintivo Mundial: É utilizado por todos os membros do
Escotismo mundial da modalidade básica. Tem fundo roxo e a
Flor de Lis é na cor branca. É Costurado cerca de 8 cm acima do
bolso esquerdo.

Distintivo da Região: É utilizado por todos os membros do
Escotismo Gaúcho. Cada estado é uma região escoteira. O
nosso, é o Rio Grande do Sul. É costurado na manga esquerda
da camisa. Tem fundo vermelho e letras brancas.

Distintivo Brasil: É utilizado por todos os membros do
Escotismo brasileiro. Sua cor é verde com azul marinho. É
costurado acima do bolso direito, centralizado, logo acima do
distintivo Anual.

Distintivo Anual: identifica quem está em dia com o registro
escoteiro. Cada ano tem um motivo diferente. É costurado logo
acima do bolso direito, abaixo do distintivo Brasil. Para receber
deve ser registrado anualmente na UEB.

346

Numeral: Todo grupo escoteiro tem um número de registro
na UEB. Utilizado na manga direita. O numeral do Grupo
Escoteiro Cônego Sorg é 346.

PROMESSA

“Prometo fazer o melhor possível para:
Cumprir meus deveres para com Deus,
com a minha Pátria,
obedecer à Lei do Lobinho
e fazer todos os dias uma boa ação.”

Quando uma pessoa promete fazer alguma
coisa, deve compreender que será uma grande
vergonha se, mais tarde, esquecer de cumprir o
prometido. Então, quando um Lobinho
promete fazer uma coisa, deve estar seguro de
que fará o prometido.
A promessa do Lobinho é dividida em três partes:
1 – Deveres para com Deus: cumprir seu dever com Deus significa
nunca esquecer Deus, lembrar-se sempre Dele em todos os momentos
e em tudo que você fizer. Se nunca O esquecer, nunca fará nada de mal,
e, se estiver iniciando uma coisa feia ou errada, vai lembrar de Deus e
logo deixará de fazê-la.
2 – Deveres para com a Pátria: você sabe que todos os Lobos de uma
matilha obedecem ao Chefe Lobo. O mesmo acontece com a nossa
Pátria. O povo é uma grande alcatéia que tem um chefe – o chefe do
Governo. Se nós soubermos respeitá-lo e obedecê-lo, o seu governo
será bem sucedido.
Se cada um agir como quiser, não haverá ordem e não poderá
haver sucesso ou progresso. Ao contrário, se cada um obedecer às
regras do jogo – obedecendo as leis da Pátria, o país será próspero,
respeitado e poderoso. Outra maneira de respeitar a Pátria é não
estragar os bens públicos (praças, monumentos, colégios, placas de
sinalização, banheiros públicos), portar-se adequadamente durante as
cerimônias cívicas (bandeira nacional, hino nacional).
3 – Deveres para com o próximo: isso é cumprido quando se obedece
à Lei do Lobinho e, também, quando se
procura fazer uma boa-ação todos os dias.
Também se cumpre esse dever quando se
procura ser alegre e educado com todos,
mesmo que se tenha um problema grande
para resolver, afinal de contas, ninguém tem
nada a ver com os seus problemas a não ser
você mesmo e seus pais.

‘

Nome do(a) Lobinho(a):____________________________________________________
Data ____________________

Nome do(a) Lobinho(a):____________________________________________________
Data ____________________

