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INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

MENSAGEM DA DIRETORIA DE ATIVIDADES 

 

A Diretoria de Atividades Regional fica imensamente feliz em apresentar aos Grupos e Distritos 

Escoteiros a programação do ARL, carinhosamente elaborada pela Equipe de Atividade do Ramo 

Lobinho. O ARL acontecerá de maneira descentralizada, ou seja, cada Unidade Escoteira Local, irá 

realizar o seu evento dentro do seu Distrito. Exceções serão tratadas conforme já divulgado no 

Boletim 01, considerando a realidade de cada local. 

Pedimos aos Coordenadores Distritais que motivem seus distritos, não medindo esforços para 

que todos os Grupos Escoteiros participem, e que cada grupo motive seus jovens a participarem 

deste, que será o maior evento para os lobinhos e para muitos deles, o maior em sua vida enquanto 

lobinhos. 

A programação trabalha todas as áreas de desenvolvimento do Programa Educativo e vai além, 

pois proporciona diversão e aprendizado através da aplicação do Método Escoteiro. REVIVENDO 

AS ORIGENS está divertido, atrativo e muito variado. Eles vão amar, não deixe ninguém de fora. 

As crianças terão um fim de semana inesquecível. 

Desejamos estimular nossas crianças para o respeito pela natureza e pelo próximo, a se 

envolver mais com o Movimento Escoteiro, a contar para todos os seus colegas toda a diversão que 

pode curtir neste ARL. Pretendemos que a atividade, além de proporcionar um ambiente de amizade 

e integração, seja um espaço a contribuir para que nossas crianças assumam seu próprio 

desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-as a realizar suas plenas potencialidades 

físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais. 

O Fundo de Cena é simples, pois é a vida de todas as Alcateias. Vamos falar dos personagens 

da Jangal e do fundador, das suas aventuras e loucuras, dando uma pitada de emoção em todas 

as atividades que aplicarmos nas bases. 

Nosso agradecimento a todos os Escotistas que contribuíram generosamente para a construção 

e realização desta Atividade Regional. 

Conforme informamos no Boletim nº. 1, a definição do valor da taxa de inscrição é de 

responsabilidade de cada Distrito, conforme as orientações da Resolução Regional 01/2018. Na 

definição da taxa do evento, deve-se observar, o custo do distintivo que será vendido pelo Escritório 

Regional pelo valor unitário de R$ 2,50, mais o custo do boleto de R$ 1,59. 
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Para a abertura do Paxtu, o Coordenador Distrital deve encaminhar para o Escritório Regional 

da UEB/PR, a planilha de custos e a programação sintética, contendo horários e a sequência de 

atividades. Não há a necessidade de descrever as atividades, visto que todas elas já estão descritas 

detalhadamente nas “Fichas de Atividades”. 

 

1. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

A Diretoria Regional fornecerá aos Distritos Escoteiros o programa estruturado do ARL 2019 a fim 

de que estes o executem dentro de sua realidade local. A responsabilidade pela organização e 

execução do ARL é do Distrito Escoteiro e das Unidades Escoteiras Locais que o compõem. 

Compete ao Colegiado dos Distritos Escoteiros a decisão de estabelecer parcerias com outros 

Distritos na realização do evento ou optar por realizá-lo apenas com as UELʼs que compõem sua 

circunscrição seguindo as normativas inseridas no Boletim 1. 

 

2. ATIVIDADES DOS MÓDULOS DE PROGRAMA  

 

O tema da atividade será Revivendo as Origens.                                     

A programação oferecerá 03 (três) momentos em comum denominados da seguinte forma:   

• O ENVOLVIMENTO INICIAL – Encenação sobre a criação do Movimento Escoteiro e ‘ do 

Lobismo.  

• CULTO - Espiritualidade – atividades para a manhã de domingo.  

• FLOR VERMELHA – A vida de Baden Powel com a participação das crianças coordenada 

pelos adultos. 

 

A programação oferecerá 06 (seis) módulos/Bases denominados da seguinte forma:  

• BALOO – Desenvolvimento do Caráter; 

• KAA – Desenvolvimento Intelectual  

• BAGHEERA – Desenvolvimento Físico;  

• KOTIC – Desenvolvimento Social  

• RIKI-TIVI-TAVI – Desenvolvimento Afetivo  

• AKELA – Desenvolvendo Habilidades Escoteiras 
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Sugestão de rodadas: na Programação = 4 rodadas no sábado e 2 rodadas no domingo. 

 

Cada Distrito tem a liberdade de escolher a opção de atividade dentro das indicadas que mais lhe 

agradar ou sentir conforto em aplicar. Assim como a programação que poderá ser alterada por 

questões de logística – disponibilidade de local, deslocamento, etc. 

Uma programação que pode ser aplicada em um acantonamento de seção ou pode ser adaptada 

para começar numa sexta –feira e terminar na noite de sábado aplicando três rodadas pela manhã 

e três à tarde culminado com a Flor Vermelha. Ou alongado, inserindo todas as atividades 

sugeridas, iniciando no sábado de manhã e terminado no final de domingo. 

A estrutura do programa Acampamento Regional de Lobinhos - ARL é flexível, sendo 

possível qualquer alteração na rotina das atividades do acampamento, segundo a Comissão 

Organizadora Local. 

Recomendações sobre a execução dos módulos: 

• É de extrema importância para o desenvolvimento do módulo a leitura do mesmo para a 

compreensão dos jogos e da aplicação do fundo de cena. 

• Use toda criatividade para criar o ambiente necessário para a vivência do fundo de cena e, 

além disso, a caracterização do adulto para viver o personagem é de fundamental importância para 

a compreensão do módulo pelos lobinhos. 

• Cuide com o tempo da aplicação de cada base ou jogos. Isso será de fundamental importância 

para o bom andamento do módulo e demais atividades do acampamento. Para os módulos serão 

necessários deixar materiais riscados ou recortados para os lobinhos. Isso otimiza o tempo dos 

módulos. 

 

3. ATIVIDADES GERAIS E ESPECIAIS  

 

Agrupam-se como todas as atividades gerais todas aquelas que congregam, num só momento, 

todos os participantes do Acampamento. São elas: 

 

3.1.  CERIMÔNIA DE ABERTURA/ENCERRAMENTO 

 

Esta atividade, que reúne todos os participantes do acampamento, acontecerá em local próprio 

designado pela comissão organizadora local. 
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A cerimônia deve ser breve e todos deverão comparecer com vestuário e ou uniforme escoteiro 

conforme capítulo 6 do P.O.R. 

 

3.2.  UM JANTAR ESPECIAL 

 

Aproveitando a comemoração do dia do lobinho, sugerimos uma decoração apropriada, uma 

lembrança especial após a refeição da noite, ou uma sobremesa espetacular. 

A coordenação geral deverá indicar as pessoas responsáveis para toda organização da festa e 

decoração, podendo ser uma equipe de pais, chefes de outros ramos ou pioneiros, sendo destacado 

um responsável para o evento. 

 

3.3.  FLOR VERMELHA – A VIDA DE BADEN POWEL  

  

A programação dessa atividade está descrita na Ficha de Atividade específica. 

Ela pode ocorrer junto a uma fogueira reforçada com iluminação no local da apresentação ou uma 

Flor Vermelha interna.  

Uma equipe/alcateia ou UEL específica deve ser destacada para ficar responsável por esta 

atividade, juntamente com a Coordenação Geral.  

Sugerimos que os chefes responsáveis pelas matilhas permaneçam com os lobinhos e motivem 

sua participação. Recomendamos que a Flor Vermelha não tenha duração maior que 60 minutos. 

 

3.4.  CULTO DE DOMINGO  

 

Uma Ficha de Atividade com duas opções de introspecção e reflexão, e outra Ficha com um circuito 

de atividade que passa pelo sentimento de ser o outro do meu lado. 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Os Distritos Escoteiros podem se juntar e fazer do ARL um evento interdistrital, se assim desejarem, 

observando regramento no Boletim 1. Lembrando que a toda a infraestrutura do evento é de 

responsabilidade do Distrito Escoteiro que está organizando o evento.  
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4.1.  LANCHES PARA AS BASES  

 

Sugerimos que haja diversas frutas nos módulos para a hora do lanche. Também recomendamos 

que todos os módulos tenham água potável (galão) com bombinha. 

 

4.2.  AMBULATÓRIO E SAÚDE  

 

A preocupação pela saúde e bem-estar de nossos jovens no Acampamento Regional de Lobinhos 

- ARL precisa ser prioridade. Por isso, orientamos que exista na infraestrutura um local reservado 

para ambulatório, com uma equipe de saúde em caso de eventual atendimento. É importante que 

todos os participantes com necessidades e cuidados especiais, restrições ou alergias a 

medicamentos e alimentos, deixem essas informações claras aos seus Chefes de Seção e por 

conseguinte à coordenação e equipe de atendimento, junto com suas fichas de saúde atualizadas. 

Em caso de possuir plano de saúde, é imprescindível que o jovem leve sua carteirinha, além de 

documento original e carteirinha de registro escoteiro. 

 

5. RELATÓRIO  

 

Os Distritos deverão até o dia 10/11/2019, enviar o relatório de avaliação (anexo I) para 

dir.atividades@escoteirospr.org.br com o seguinte título “RELATÓRIO ARL e o Nº DO DISTRITO”. 

 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2019 

 

 

Diretoria Regional da UEB/PR 

Diretoria de Atividades 

Coordenação Regional do Ramo Lobinho



Como referência para essa atividade, listamos abaixo os formulários que devem ser considerados 

como documentos anexos a esse boletim. Os mesmos estarão disponíveis no site da Região em 

Downloads/ARL 2019: 

 

ANEXOS: 

 

FICHA DE ATIVIDADE - 22  

FICHA DE AVALIAÇÃO 

SUGESTÃO DE PROGRAMAÇÃO - 1 

SUGESTÃO DE RODÍZIO DAS BASE - 1 

 

 

 

 


