A PROMESSA DO LOBINHO
Ramo: Lobinho
Informações:
Duração: 1h30min
Local: Preferencialmente ao ar livre, de modo a garan r o distanciamento entre os
par cipantes
Par cipantes: respeitando o limite determinado pelos protocolos sanitários e da Região
Escoteira
Áreas de Desenvolvimento:
Físico, Intelectual, Social, Afe vo, Caráter
Programa Geral da A vidade:
Tempo

A vidade

10’

Ro na Inicial

20’

1. Melhor Possível

10’

2. Deus e Pátria

15’

3. Lei do Lobinho

10’

4. Bate-papo: Boa ação

15’

5. Concerto da Canção da Promessa

10’

Ro na de Encerramento

Responsável

Descrição das a vidades:
Atenção!
O preparo de cada uma das a vidades deve obedecer às orientações e ao protocolo de
prevenção à COVID-19 nas a vidades dos Escoteiros do Brasil.
1. Melhor Possível
Recursos Materiais Necessários:
- Espaço amplo
- Materiais para fazer obstáculos (tronco, barril, cordas, cadeiras, bastões, etc.)
- 1 bexiga para cada lobinho com um papel dentro com a frase “Prometo fazer o melhor
possível...”
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Recursos Humanos Necessários
- Dois esco stas
Desenvolvimento:
Os lobinhos devem passar, um de cada vez, por uma pista de obstáculos com certa
di culdade, para que tenham que fazer seu melhor possível. No começo da pista, cada
lobinho pega uma bexiga com a frase “Prometo fazer o melhor possível...” dentro e deve
passar pela pista toda sem deixar a bexiga estourar. No nal, os lobinhos estouram as
bexigas, leem o papel e dizem como eles querem completar a frase (pode ser fazer o melhor
possível em alguma coisa em casa, na escola, no Grupo Escoteiro, etc.).
2. Deus e Pátria
Recursos Materiais Necessários:
- Espaço amplo
- Um telefone feito de lata de metal e barbante com 3m por dupla
Recursos Humanos Necessários
- Dois esco stas
Desenvolvimento:
Os lobinhos serão divididos em duplas a 3 metros uns dos outros. Para que possam cumprir
seus deveres para com Deus e a Pátria, eles devem saber qual o nome do ser superior de sua
religião e a cidade/estado/país em que vivem ou nasceram. Ao comando do esco sta, um
lobinho deve falar para o outro da sua dupla através do telefone de barbante o nome de sua
religião, do ser superior que segue, da cidade onde nasceu, estado e/ou país. No nal, cada
lobinho deve falar para todos o que entendeu através do telefone.
3. Lei do Lobinho
Recursos Materiais Necessários:
- Papéis com os ar gos da Lei do Lobinho para cada lobinho (um papel por ar go)
Recursos Humanos Necessários
- Dois esco stas
Desenvolvimento:
Os lobinhos serão divididos em duplas, cada um a 2 metros do outro. Ao comando do
esco sta, um lobinho de cada dupla sorteia um dos seus 5 papéis com os ar gos da Lei do
Lobinho. Ele deve fazer uma mímica para que sua dupla acerte qual é o ar go. A mímica
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deve ser algum comportamento referente ao ar go. Depois é a vez de o outro lobinho da
dupla fazer o sorteio de seu papel e realizar a mímica (não importa se ambos sortearam o
mesmo ar go). Fazer o jogo por 3 rodadas. No nal, o esco sta relembra rapidamente os 5
ar gos da Lei do Lobinho.
4. Bate-papo: Boa ação
Recursos Materiais Necessários:
- Cartolina ou ipchat
- Caneta pilot ou marcador
Recursos Humanos Necessários
- Um ou dois esco stas
Desenvolvimento:
A Alcateia estará sentada em círculo, respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros
entre os lobinhos. O esco sta vai perguntar aos lobinhos o que é uma boa ação e resumir
suas respostas. A par r disso, fazer um cartaz com sugestões deles do que são Boas Ações e
o que são Deveres deles.
Uma boa ação é uma ação feita para ajudar alguém e que não é um dever do lobinho. Por
exemplo, um lobinho arrumar seu quarto não é uma ajuda aos seus responsáveis e sim um
dever dele. Já ajudar seu irmão mais novo a guardar seus brinquedos é uma boa ação.
5. Concerto da Canção da Promessa
Recursos Materiais Necessários:
- Papel com as estrofes e refrão da Canção da Promessa
Recursos Humanos Necessários
- Um ou mais esco stas
Desenvolvimento:
A alcateia será dividida em quatro grupos. Os lobinhos de cada grupo devem car reunidos,
porém respeitando a distância mínima de 3 metros entre os lobinhos. Cada lobinho terá um
papel com uma estrofe e o refrão da Canção da Promessa de acordo com a divisão abaixo:
1. Prometo neste dia, cumprir a lei sou teu escoteiro, Senhor e Rei.
Refrão: Eu te amarei pra sempre, cada vez mais. Senhor minha promessa, protegerás.
2. Da fé eu sinto orgulho, quero viver tal como ensinastes, até morrer.
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Refrão
3. Com alma apaixonada, servi-lo-ei. A minha Pátria amada, el serei.
Refrão
4. A promessa que um dia z junto a
Refrão

para toda a vida a prome .

Ao cantar a canção, o esco sta, como um maestro, aponta para o grupo 1 e os lobinhos
desse grupo leem juntos a sua estrofe. Na hora do refrão o maestro aponta para todos os
grupos. No segundo refrão o maestro aponta somente para o grupo 2 e assim por diante,
intercalando as estrofes com o refrão.
Referência:
h ps://www.youtube.com/watch?v=cdQsV2BTRSo

Ficha elaborada por: Yuri Barbosa
Data: Fevereiro / 2021
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